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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006524-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR SALIH CHARANEK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

recolhimento das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor R$274,89 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar 

em “Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001203-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

REMANESCENTE das Custas Processuais no valor de R$145,20 e da Taxa 

Judiciária no valor R$14,81 ao FUNAJURIS, em razão do ajuste do valor da 

causa. Além do valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento 

do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no item “Emitir 

Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração única e após clicar em 

“Buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone 

(65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER PROTESTADO. Caso contrário, 

clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “Enter”. Escolher a 

opção “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e preencher com os 

respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após em 

“Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados os pagamentos, juntar 

a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os comprovantes, conforme 

Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001203-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

REMANESCENTE da Taxa Judiciária no valor R$145,20 ao FUNAJURIS, em 

razão do ajuste do valor da causa. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004686-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor R$145,20 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005266-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE PODESTA ALBRES (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

COMPLEMENTAR das Custas Processuais no valor de R$41,40 e da Taxa 

Judiciária no valor R$154,63 ao FUNAJURIS, em razão da atualização do 

valor da causa. Além do valor de R$29,62 ao Cartório Distribuidor. Para 

pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no item “Emitir 

Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração única e após clicar em 

“Buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone 

(65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER PROTESTADO. Caso contrário, 

clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “Enter”. Escolher a 

opção “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e preencher com os 

respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após em 

“Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados os pagamentos, juntar 

a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os comprovantes, conforme 

Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002105-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOFF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$496,81 ao FUNAJURIS. Além do 

valor de R$14,81 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS 

a guia deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão 

“Emissão de Guias Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra 

“Custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, digitar a numeração única e após clicar em “Buscar”. 

Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone 

(65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER PROTESTADO. Caso contrário, 

clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “Enter”. Escolher a 

opção “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e preencher com os 

respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após em 

“Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados os pagamentos, juntar 

a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os comprovantes, conforme 

Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS

Processo Número: 1010265-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARISE & PARISE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$4803,08 e da Taxa Judiciária no 

valor R$4815,09 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299488 Nr: 2652-96.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDO ROBERTO DA SILVA, EDINA 

AZEVEDO DE SOUZA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2652-96.2003.811.0003

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS 

- CESUR e MOHAMAD KHALIL ZAHER

PARTE REQUERIDA: CLEUDO ROBERTO DA SILVA e EDINA AZEVEDO DE 

SOUZA LEMOS

INTIMANDO: Réu: CLEUDO ROBERTO DA SILVA, CPF: 62790770100, RG: 

09957456 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 
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depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724053 Nr: 5045-42.2013.811.0003

 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: FDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5045-42.2013.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: FÁBIO DE OLIVEIRA GOMES

PARTE REQUERIDA: GLEIDISON MACHADO CAMPOS

INTIMANDO: Requerido: GLEIDISON MACHADO CAMPOS, CPF: 

87582732120, RG: 10113517 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,41

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432295 Nr: 959-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

THIAGO LOPES FERREIRA, BRUNA MARA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 959-33.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA

PARTE REQUERIDA: TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA EPP e THIAGO 

LOPES FERREIRA e BRUNA MARA SILVA FERREIRA

INTIMANDO: Executado: BRUNA MARA SILVA FERREIRA, CPF: 

02146590114, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 Executado: TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA EPP, CNPJ: 

07344182000167 Inscrição Estadual: 133.044.645, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

 Executado: THIAGO LOPES FERREIRA, CPF: 00817940103, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447772 Nr: 2951-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2951-92.2011.811.0003

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A e MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE COSTA DE SOUZA

INTIMANDO: Executada: ROSEMEIRE COSTA DE SOUZA, CPF: 

70082300100 , atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93807 Nr: 5376-15.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NATAL LONARDONI, MARIA HELENA 

LONARDONI, ARLINDO LONARDONI JUNIOR, HILDA GUASSU 

LONARDONI, LUZIA LONARDONI, OSVALDO LONARDONI, ARLINDO 

LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5376-15.1999.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EDNELSON ZULIANI BELLO e BANCO DO BRASIL 

S/A

PARTE REQUERIDA: LUIZ NATAL LONARDONI e MARIA HELENA 

LONARDONI e OSVALDO LONARDONI e HILDA GUASSU LONARDONI e 

LUZIA LONARDONI e ARLINDO LONARDONI JUNIOR e ARLINDO 

LONARDONI

INTIMANDO: Executado: ARLINDO LONARDONI, CPF: 13542087904, RG: 

360.293 SSP PR, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executada: HILDA GUASSU LONARDONI, CPF: 1509280, RG: 1.509.280 

SSP PR, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executada: LUZIA LONARDONI, CPF: 82337810100, RG: 843.568 SSP SP, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executada: MARIA HELENA LONARDONI, CPF: 10631062904, RG: 

2175544 SSP PR

 Executado: OSVALDO LONARDONI, CPF: 10631062904 atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais ao FUNAJURIS, 

em um único boleto, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a 

guia deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“Emissão de Guias Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra 

“custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, digitar a numeração única e “buscar”. Confirmar os 

dados e clicar em “Próximo”. Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 125,81

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 23,70

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377210 Nr: 5575-90.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAMI PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5575-90.2006.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ARAMI PIVETTA

INTIMANDO: Executado: ARAMI PIVETTA, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 550,57

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,43

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407310 Nr: 3035-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUZIA LINA DE CARVALHO, GERVASIO 

JOSE DE CARVALHO, JOILSON JOSE DE CARVALHO, WESLEY WAGNER 

JOSE DE CARVALHO, JONILSON JOSE DE CARVALHO, JOAQUIM 

CARVALHO NETO, ELENICE LIMA DE CARVALHO, DEVANIR LINA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHINORI IWAZAKI, ROSA ISHIBATA 

IWASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3035-98.2008.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESPOLIO DE LUZIA LINA DE CARVALHO e 

GERVASIO JOSE DE CARVALHO e WESLEY WAGNER JOSE DE 

CARVALHO e JONILSON JOSE DE CARVALHO e JOILSON JOSE DE 

CARVALHO e JOAQUIM CARVALHO NETO e ELENICE LIMA DE 

CARVALHO e DEVANIR LINA DE CARVALHO

PARTE REQUERIDA: TOSHINORI IWAZAKI e ROSA ISHIBATA IWASAKI

INTIMANDO: Requerido: ROSA ISHIBATA IWASAKI, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

Requerido: TOSHINORI IWAZAKI, CPF: 01260960900, RG: 65177-1 SSP 

MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 145,20

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822756 Nr: 3879-67.2016.811.0003

 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: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3879-67.2016.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

INTIMANDO: Requerido: JOSÉ ELIAS DOS SANTOS, CPF: 53160037134, 

RG: 08081003 SJSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 
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01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 143,54

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 13 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 4614-33.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITELIO MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 4614-33.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: VITELIO MARTINI

INTIMANDO: Executado: VITELIO MARTINI, brasileiro, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais ............................................................ R$ 1.172,83

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 866,46

Cartório Distribuidor ........................................................ R$ 443,43

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91307 Nr: 1776-30.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL, JLDS, JNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUA - 

OAB:17522/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1776-30.1992.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: RONDO TELHAS LTDA e JOSE LOPO DOS SANTOS e 

JOAO NOGUEIRA FILHO

INTIMANDO: Executado: JOAO NOGUEIRA FILHO, CPF: 48097977672, RG: 

374.836 SSP MT, motorista, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executado: JOSE LOPO DOS SANTOS, CPF: 20504659120, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

Executado: RONDO TELHAS LTDA, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 255,03

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,41

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 53,54

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010244-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO CASOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREIA ROSA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que de direito, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000982-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

de direito nos autos face o Ofício ID 27419325.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006401-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006401-79.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Weiss & 

Nakayama Ltda. Ré: Pollyana Rosa Paes dos Santos. Vistos, etc. 

Considerando o petitório e documentos de (ID 23971750 a ID 23971773), 

hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 10 de 

fevereiro de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de outubro de 2019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016403-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ZANOTTO OAB - 010.836.600-63 (REPRESENTANTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1016403-74.2019 Ação: Cobrança Autor: Centro de Operações 

Logísticas e Transporte Ltda. Réu: Mitsui Sumitomo Seguros. Vistos, etc... 

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de MITSUI SUMITOMO 

SEGUROS, com qualificação nos autos, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do 

NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do 

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016340-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA NUNES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ESTEVAN DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1016340-49.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de 
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Quantias Pagas e Dano Moral Autora: Ananda Nunes Brito. Réu: Gildo 

Estevan de Sousa. Vistos, etc. ANANDA NUNES BRITO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

GILDO ESTEVAN DE SOUSA, com qualificação nos autos, requerendo os 

benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, 

III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

sistemática do disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no 

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo fixado acima, determino que a parte autora emende a inicial, a) 

narrando os fatos de forma pormenorizada, incluindo data correspondente 

aos fatos, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, b) 

indicando o correto valor da causa, nos termos do art. 292, inciso II, do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016261-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA VIANA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016261-70.2019 Ação: Cobrança Autora: Franciele dos Reis Machado. 

Réu: Francisco Assis Vieira Viana. Vistos, etc. FRANCIELE DOS REIS 

MACHADO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente de “Ação de Cobrança” em desfavor de FRANCISCO ASSIS 

VIEIRA VIANA, com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na 

inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código 

de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da 

justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, 

na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: 

"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 
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Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

comprove o estado de hipossuficiência, eis que o documento de (id 

27265223) não se presta para o fim colimado, tendo em vista que o último 

registro foi realizado em 06/06/2010, correspondente a data do 

desligamento da autora da empresa em que trabalhava, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016491-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016491-15.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Vitória - ES 

Autor: Serviço Social da Indústria. Réu: Carlos Alberto da Silva. Vistos, 

etc. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

CARLOS ALBERTO DA SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial da presente Carta Precatória, juntando aos autos a) mandato 

procuratório, eis que não aportara aos autos o referido documento, 

conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo 

Civil; e, b) cópia da decisão do processo n°0029698-92.2014.8.08.0024, a 

qual deferira a expedição da presente carta precatória, bem como, a que 

deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho), sob pena de 

devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1016379-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOGITRANS - LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - EPP 

(ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016379-46.2019 Ação: Carta de Ordem Autor: Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta de Ordem”, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o 

necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, com prazo de (30) trinta dias, sob pena 

de devolução ante a impossibilidade de cumprimento. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016271-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE GERALDINA DUARTE OAB - 432.937.431-53 (PROCURADOR)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1016271-17.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: André 

Candido Duarte. Representante: Alice Geraldina Duarte da Silva. Réu: Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Vistos, etc... ANDRÉ CANDIDO DUARTE, 

menor impúbere, neste ato representado por sua genitora ALICE 

GERALDINA DUARTE DA SILVA, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D 

E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção 

exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando 

parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, 

dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do 

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo acima citado, determino que a parte autora emende a inicial, 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) do réu, nos termos do 
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artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016305-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES BENJAMIN OAB - GO3411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONAI MUNIZ (RÉU)

DIONE ALVES FEITOSA (RÉU)

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016305-89.2019 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Caixa 

Seguradora S/A. Réus: Elionai Muniz e Outros. Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de (05) cinco dias, requerer o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016408-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC-IN-TEL SOLUCOES TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN OLIVEIRA MORAES OAB - PA14190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016408-96.2019 Ação: Execução Exequente: Tec In Tel Soluções 

Tecnológicas Ltda. Executado: Sepco1 Constrições do Brasil Ltda. Vistos, 

etc. TEC IN TEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Execução” em desfavor de SEPCO1 CONSTRIÇÕES DO BRASIL LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de 

seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 16 de dezembro de 2019. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016246-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROCHA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016246-04.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Marcenal Madeira e Compensados Ltda. Executado: Paulo Rocha Duarte. 

Vistos, etc. MARCENAL MADEIRA E COMPENSADOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de PAULO ROCHA DUARTE, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos documentos hábeis para ensejar a presente ação de 

execução, eis que ausente nos autos o instrumento de protesto, 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 798, inciso I, ‘a’, e artigo 801, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003376-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007721-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009411-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENISSON PASSOS JAMBERSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA LEITE LEAL JAMBERSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009411-97.2019 Ação: Cobrança Autor: Enisson Passos Jambersi. Ré: 

Cinthia Leite Leal Jambersi. Vistos, etc. Considerando os termos do 

petitório de (ID 26165452), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, designo audiência de conciliação para o dia 16 de março 

de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de 

novembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007790-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001366-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG SOBRINHO TUBOTEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.°1001366-41.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Bunge Alimentos S/A. Réu: MG Sobrinho Tubotec Eireli. Vistos, etc. 

Analisando os termos do petitório de (ID. 24223604), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia atualizada do 

contrato social da empresa ré. Vindo aos autos, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001850-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001850-56.2018 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autor: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda. Ré: Telefônica 

Brasil S/A. Vistos, etc. M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A e OI S/A, pessoas jurídica 

de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando 

os termos do petitório de (ID 18153245), hei por bem indeferir o pedido de 

inclusão de terceiro no polo passivo da ação, eis que o aditamento no 

presente caso deve se limitar ao pedido principal e/ou à causa de pedir, 

nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil. Eis a jurisprudência: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE 

PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO DE EFEITOS NA ESFERA JURÍDICA 

DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR 

INCLUSÃO DO TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. I - A tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente deve ser deduzida contra aqueles em face de quem será 

postulada a tutela final, mormente considerando a possibilidade de 

estabilização dos seus efeitos, nos termos do art. 304 do CPC. II - O 

aditamento da petição inicial do procedimento de tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente deve se limitar aos objetos previstos no inciso I do 

art. 303 do CPC. III - Não se pode autorizar que contra terceiros se operem 

os efeitos de uma decisão, com potencial de estabilização, proferida 

quando, sequer, integravam a lide, em afronta às garantias constitucionais 

do devido processo legal e da ampla defesa.” (TJ-MG - AI: 

10000181135377001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019) “Agravo de 

instrumento. Ação cautelar de produção antecipada de provas. Autor que 

pretende a modificação do polo passivo da demanda após o 

aperfeiçoamento da citação. Aart. 329 do CPC, o qual, no entanto, 

somente permite, após a citação, a emenda da petição inicial para 

retificação do pedido ou da causa de pedir. Não se verifica a existência de 

permissivo legal que autorize a livre modificação pelo autor do polo 

passivo da demanda. Pedido incompatível com o princípio da consumação 

e da estabilização da demanda. Agravo desprovido.” (TJ-SP 

21422599120178260000 SP 2142259-91.2017.8.26.0000, Relator: Rômolo 

Russo, Data de Julgamento: 13/12/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 13/12/2017) Em consonância com o disposto nos 

artigos 308, §3º e, 334, ambos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no 23 de março de 2020, às 

08h00min, no CEJUSC. Intimem-se as partes, via seus respectivos 

procuradores, nos termos do §3º, do art. 308 e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Não havendo autocomposição, cumpra-se 

o que dispõe o §4º, art. 308, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de 

dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748683 Nr: 7084-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.º7084-75.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Girassol Agrícola Ltda.

Executado: Vilson Luiz dos Santos Castro.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.163), hei por bem indeferir o 

pedido, eis que tal diligência compete à parte exequente.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759608 Nr: 13147-19.2014.811.0003

 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 DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, 

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS, TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, IOLANDA 

MACHADO MENDES LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº13147-19/2014 

Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: Maria do Carmo 

Santos. Ré: Leydiane Michelly Ferreira Teixeira. Vistos, etc. LEYDIANE 

MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, com qualificação nos autos, ingressou 

com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.369/377), mantendo-se inerte a parte adversa, em conformidade com 

a certidão de (fl.386), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: [...] Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, rejeito os embargos ofertados. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452749 Nr: 7928-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081/MT, 

CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7928-30.2011

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo 

de (fl.219) está defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação 

da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito 

atualizado, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712542 Nr: 7614-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GUARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n° 7614-50.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul 

Mato Grosso.

Réu: João Paulo Guarim da Silva.

Vistos, etc.

 Considerando o v. acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça de 

(fls.186/187), hei bem em determinar a intimação da parte autora, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749228 Nr: 7360-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, ARNALDO MATHEUS 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERÔNICA LAURA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°7360-09.2014

Ação: Embargos à Execução

Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executados: Braz Cesconetto e Outro.

Vistos, etc.

 Considerando o petitório de (fl.162), bem como, considerando que a 

intimação da decisão de (fls.156/158) fora publicada em nome do Dr. 

Antônio Frange Júnior, hei por bem determinar intimação da patrona dos 

executados, Dra. Verônica L. Campos Conceição, para manifestar sobre a 

decisão e documentos de (fls.156/158), após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726764 Nr: 7674-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIS DAYANE MARTINS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.º7674-86.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento.

Executado: Cris Dayane Martins Sales.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.87), hei por bem indeferir o pedido, 

eis que tal diligência compete à parte e não ao Poder Judiciário.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382660 Nr: 10863-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10863-19.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Finasa S/A.

Executado: Jorge Luiz Floresta.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fls.144/145), hei por bem em 

indeferir o pedido, pois, reiteração do pleito já rejeitado à (fl.133).

Considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2006 e a parte 

exequente ingressa com reiterados pedidos procrastinatórios, determino a 

intimação pessoal do representante legal da parte autora, para que no 
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prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Roo-MT., 09 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730208 Nr: 10800-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOFES DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10800-47.2013

Ação: Execução

 Exequente: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Executado: Cleofes de Souza Freitas.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.113), o executado fora devidamente 

citado e não embargara a ação, bem como, não efetuara o pagamento do 

débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787060 Nr: 9026-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.92/93V), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 

09 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295001 Nr: 9456-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA GONZAGA DO NASCIMENTO, EVA 

GONZAGA DO NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.196/198), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 

09 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799435 Nr: 14106-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.120/133), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requerer o que de direito, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 

09 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437169 Nr: 5837-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO INACIO STEINMETZ, CLELIA 

STEINMETZ, MATIAS CLAUDINO STEINMETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5837-98/2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Ranking Adubo Foliar Ltda.

Executados: Eugênio Inácio Steinmetz e Outros.

Vistos, etc.

Considerando os termos das decisões de (fl.191 e fl.201), determino a 

Senhora Gestora certifique nos autos se a parte exequente adotara as 

medidas necessárias à publicação do edital de (fl.203).

Noutro norte, determino a Senhora Gestora que cumpra o disposto no 

segundo parágrafo de (fl.201), expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 11 de dezembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815531 Nr: 1405-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOR VICTORIO PASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRLENO GOMES MOREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, Hélio Artur de O. S. e Navarro - 

OAB:OAB/SP164388, JULIANO CESAR CLEMENTE - OAB:14340/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1405-26.2016

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Anor Victorio Passari.

Executado: Girleno Gomes Moreira.

 Vistos, etc...

ANOR VICTORIO PASSARI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, nos autos de ‘Execução de Sentença’ que move em desfavor 

de GIRLENO GOMES MOREIRA, devidamente qualificado, ingressou com o 

pedido de levantamento da quantia constrita à (fl.132), bem como, 

expedição de ofício à Receita Federal para que encaminhe a este juízo as 

(3) três últimas declarações de imposto de renda do executado (fl.140), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando os termos do petitório de (fl.139 – primeiro parágrafo), hei por 

bem em deferir o levantamento da importância constrita à (fl.132), em 

favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Lado outro, o interesse do exequente na descoberta de bens que possam 

ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, 

suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente que:

"Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a obtenção de 

informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação 

da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, formulada por 

credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. 

Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves)

 No mesmo diapasão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de 

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido. (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)”

Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706288 Nr: 998-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MENOLLI LTDA ME, 

ROSALINA BRUNO MEDEIROS, FRANCIELI CRISTINA MENOLLI DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº998-59.2012

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Agropecuária Menolli Ltda Me e Outros.

 .

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.130), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.103/104) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412835 Nr: 8712-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CAMARGO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. MAGALHÃES - RONDOLETRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8712-12.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Roberto Camargo Me.

Executado: S.H. Magalhães – Rondoletras.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.334– item ‘1’), hei por bem em 

deferir o levantamento da importância constrita à (fl.303/303-v), em favor 

da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

No que tange a pretensão de (fl.334-v, item ‘2’), não verifico como possa 

atendê-la, pois, somente pode ser considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça aquele produzido pelo executado, conforme disposto no artigo 

774 do Código de Processo Civil, deste modo, indefiro.

Ademais, rejeito o pedido de expedição de ofícios aos órgãos/empresas 

competentes (itens ‘3’ e ‘4’), com fulcro no artigo 805 do Código de 

Processo Civil.

Lado outro, com relação ao pleito constante no item ‘6’ de (fl.334-v), hei 

por bem indeferir, eis que tal diligência compete à parte e não ao Poder 

Judiciário.

 Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para, 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT, 12 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450201 Nr: 5381-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESULITO PRUDENTE, ADEMILSON LEME DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 
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OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°5381-17.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Reginald Costa Pereira.

Executados: Jesulito Prudente e Outro.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.325 – penúltimo parágrafo), hei por 

bem em deferir o levantamento da importância constrita à (fl.312/312-v), 

em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Considerando a comprovação da propriedade livre e desembaraçada dos 

veículos descritos às (fls.320/321), hei por bem em deferir o pedido 

constante no último parágrafo de (fl.325), com fulcro no artigo 835, inciso 

IV do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, 

avaliação, remoção, intimação, em consonância com o disposto no artigo 

838 a 846 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Por fim, hei por bem indeferir o pedido formulado à (fl.326), eis que tal 

diligência compete à parte e não ao poder Judiciário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708356 Nr: 3204-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO.Por fim, 

intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710951 Nr: 5940-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5940-37.2012

Ação: Execução por Quantia

Exequente: Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda.

Executado: José Hamilton de Alencar.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.138), hei por bem em deferir o pedido, com 

respaldo na decisão de (fls.120/121) e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711206 Nr: 6204-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE FONSECA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°6204-54.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso Sicredi Sul MT.

Executada: Karine Fonseca de Almeida.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.127), hei por bem em deferir o pedido, com 

respaldo na decisão de (fl.83) e, via de consequência, nesta data, fora 

realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas pela 

executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria junto à 

secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744333 Nr: 4558-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARLOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO.Por fim, 

intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773344 Nr: 3697-18.2015.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3697-18.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

Réu: Willian da Silva Tenório.

 Vistos, etc...

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro o pedido de (fl.74), 

e, via de consequência, nesta data, fora realizada a baixa da restrição do 

veículo de (fl.46).

Arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775029 Nr: 4261-94.2015.811.0003

 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: EDUARDO HENRIQUE CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Dos Advogados das partes, para, no PRAZO de 15 (QUINZE) dias, 

manifestar-se sobre o Laudo Pericial de fls.158/160 nos termos do artigo 

477, §1º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715486 Nr: 10768-76.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, ARNALDO MATHEUS 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feios Cíveis nº10768-76.2012

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743204 Nr: 3937-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALICE SILVA NASCIMENTO ARAUJO, EDINEY 

FERREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A-ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAÚJO PIAU - OAB:DF/21.697

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.°3937-41.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Analice Silva Nascimento e Outros.

Executados: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte.

 Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.170 – último parágrafo), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

elaboração de cálculo atualizado do débito, em consonância com a 

sentença de (fls.113/115), devendo ser computada a multa fixada à 

(fl.121), bem como, a multa e os honorários advocatícios estabelecidos 

pelo §1º do artigo 523 do CPC (fl.163).

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT., 13 de dezembro de 2019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421060 Nr: 3327-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feios Cíveis nº3327-49.2009

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 1912-85.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOSE AMERICO P.M. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº1912-85.1996

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 
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manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 6354-21.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFER AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA 

MARQUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 342.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 283239 Nr: 6764-79.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO ESTANISLAU SILVEIRA JUNIOR, 

MARIA CRISTINA BALBINO SOARES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°6764-79.2001

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.224-v) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410293 Nr: 6301-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO SANTOS, OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6301-93.2008

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.464 – item ‘b’), hei por bem 

indeferir o pedido, eis que tal diligência compete à parte e não ao poder 

Judiciário.

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 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: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 9136-05.2018

Ação: Embargos de Terceiro

Autora: Renta Fockik dos Anjos

Réus: Antonio Mora Borges e Outro

 Vistos, etc...

 Renata Fockink dos Anjos, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Antonio Moura Borges e Espólio de Rubens 

Pereira de Souza, com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, apresentou contestação, havendo impugnação.

 Foi determinada a especificação das provas, tendo o réu requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.124); e, a autora requereu a produção de 

prova oral (fl.122/123), vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 As preliminares arguidas pela parte embargada estão intimamente ligadas 

à matéria de fundo, assim, relego a sua apreciação quando do exame do 

mérito.

 Defiro a prova oral requerida pela autora, assim, para audiência de 

instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 10 de março de 

2020, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se

 Roo-Mt, 13/dezembro/2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429615 Nr: 11649-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 Do advogado da parte Requerente, para, querendo, impugnar a 

Contestação e documentos de fls.174 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744232 Nr: 4499-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON FERREIRA QUEIROGA, ANA PAULA DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTÓRIO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEAO 

FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEAO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-B/MT

 Do advogado da parte Requerente, para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos de fls.147 , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016407-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016407-14.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Luciana Aparecida 

Neves Martins. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de 

Fazer” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora que é 

consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/2270852-3; 

que, a ré imputa-lhe débito exorbitante referente às faturas 

correspondentes aos meses de novembro/2018, dezembro/2019, 

fevereiro/2019, março/2019; abril/2019 e agosto/2019; que, buscara 

resolver o conflito via administrativa, conforme documentos de (ID 

27362341 e ID 27362349); que, seu nome e CPF foram inscritos nos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos nos valores de 

R$254,82 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), 

de R$437,63 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três 

centavos), de R$ 393,07 (trezentos e noventa e três reais e sete 

centavos), de R$ 493,09 (quatrocentos e noventa e três reais e nove 

centavos), conforme documentos de (ID 27362354); que, a ré suspendera 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

a) que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos dos item 

‘b’ de (ID 27361920, pág.16); b) que a ré retire o nome e CPF da autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão das faturas discutidas nos 

autos, nos termos do item “c” de (ID 2731920, pág.16); c) a suspensão 

das faturas exorbitantes referente aos meses de novembro/2018, 

dezembro/2018, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019 e agosto/2019, 

nos termos do item ‘d’ de (ID 27361920, pág.16). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (ID 27362369), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “Agravo de Instrumento. 

Direito Processual Civil e do Consumidor. Ação Revisional de Débito. 

Deferimento parcial da tutela de urgência. Pedido de concessão da tutela 

de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento 

das faturas de consumo referentes aos meses de Novembro/2016 em 

diante. Possibilidade, a despeito da inadimplência, diante da cobrança de 

faturas com valores e consumos exorbitantes e não condizentes com os 

eletrodomésticos e lâmpadas que guarnecem a residência do consumidor. 

Falha que não pode prejudicar o consumidor. Inadimplência Justificável. 

Presença dos pressupostos ao deferimento da tutela de urgência, na 

forma do art. 300, do CPC. A Agravante deverá consignar nos autos, o 

valor médio dos últimos seis meses anteriores ao período reclamado, na 

forma do que dispõe o Enunciado 195, deste Tribunal. Provimento do 

recurso.” (TJ-RJ - AI: 00116484520188190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI 

2 VARA CIVEL, Relator: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/06/2018) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar 

que a ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora sob o n°6/2270852-3, no prazo de (48h) quarenta e 

oito horas, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, determino a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, em razão dos débitos nos valores de R$254,82 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), de 

R$437,63 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), 

de R$ 393,07 (trezentos e noventa e três reais e sete centavos), de R$ 

493,09 (quatrocentos e noventa e três reais e nove centavos), conforme 

documento de (ID 27362354), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos 

da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). Todavia, 

CONDICIONO o cumprimento da tutela provisória de urgência à 

comprovação nos autos da consignação dos débitos referente aos meses 

de novembro/2018, dezembro/2018, fevereiro/2019, março/2019, 

abril/2019 e agosto/2019, ressaltando, ainda, que a importância deverá ser 

depositada junto à Conta Única do Tribunal deste Estado, devendo-se, 

também, aportar os referidos comprovante nestes autos, bem como, cópia 

das faturas retromencionadas. De outro norte, indefiro o pleito de inversão 

do ônus da prova requerido no item ‘j’ de (ID 27361920, fl.16), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 
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11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 25 

de março de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016351-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016351-78.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Roney Lopes de Amorim. Réu: Banco Panamericano S/A. Vistos, etc. 

RONEY LOPES DE AMORIM, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência e assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que é beneficiária de 

aposentadoria por invalidez junto à Previdência Social (INSS); que, 

soubera haver empréstimo vinculado ao seu benefício, representado pelo 

contrato n° 02290014682635, no valor de R$1.639,00 (um mil e seiscentos 

e trinta e nove reais), com parcela no importe de R$45,89 (quarenta e 

cinco reais e oitenta e nove centavos); que, registrara Boletim de 

Ocorrência, conforme documentos de (ID 27329004); que, não reconhece 

tal obrigação como sendo sua. Por fim, requer em sede de tutela 

antecipada que seja determinado que a ré se abstenha de realizar 

descontos na aposentadoria do autor, sob pena de multa diária no importe 

de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos de item ‘2’ de (ID 27328998, 

pág.14). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 27329002), hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 

294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO -CONTRATO DESCONHECIDO - 

DESCONTOS DE PARCELAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - 

SUSPENSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do 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 o risco de 

resultado útil do processo - "As alegações de inexistência de débito e da 

ilegitimidade dos descontos nos proventos de aposentadoria, tratando-se 

de relação de consumo, revestem-se de probabilidade do direito e, por 

conseqüência, de perigo de dano." (TJ-MG - AI: 10086180019985001 MG, 

Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 

05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSINGADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - 

POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 1. De acordo com o que enuncia o 

art. 300, caput, do CPC, 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 ao processo. 2. Diante de elementos que 

indicam a probabilidade de fraude na contratação de empréstimo 

consignado, a suspensão dos descontos até que se decida o mérito do 

processo, é a melhor medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 

10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos em folha de 

pagamento caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser 

revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora que 

sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que 

o réu suspenda o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte 

autora, no que diz respeito ao contrato n° 02290014682635, no valor de 

R$1.639,00 (um mil e seiscentos e trinta e nove reais), com parcela no 

importe de R$45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos 

reais) por dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até 

ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. 

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘7’ de (Id. 27328998, pág.14), eis que entendo, por ora, necessário e 

oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 25 

de março de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016506-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES SANTIAGO LUZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016506-81.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Ré: Cristiane Alves Santiago 

Luz. Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de CRISTIANE ALVES 

SANTIAGO LUZ, com qualificação nos autos, sobreveio o pleito de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 
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nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016508-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016508-51.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Ré: Elisangela Santos da 

Silva. Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de ELISANGELA SANTOS DA 

SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pleito de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do 

Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016513-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE FARIAS LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016513-73.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Réu: José de Farias Lima. 

Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de JOSÉ DE FARIAS LIMA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pleito de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016519-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LIMA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016519-80.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Réu: Robson Lima de Souza. 

Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de ROBSON LIMA DE SOUZA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pleito de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal 

de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016520-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDICLEI DE FATIMA JUSTINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016520-65.2019 Ação: Cobrança Autor: SANEAR - Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT. Réu: Sidclei de Fatima Justino. 

Vistos, etc. SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, autarquia municipal, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de SIDCLEI DE FATIMA 

JUSTINO, com qualificação nos autos, sobreveio o pleito de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do 

Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016337-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNI ALBERTO SPIERING (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016337-94.2019 Ação: Alvará Judicial Autor: Arni Alberto Spliering. 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de 

“Alvará Judicial”, bem como, que o autor endereçara em seu preâmbulo a 

presente ação à uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1016382-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016382-98.2019 Ação: Carta de Ordem Réu: Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta de Ordem”, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando o teor da carta de ordem (ID 

27350697), bem como, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016148-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA SERPAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N H A MACEDO BARBEARIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016148-19.2019 Ação: Monitória Autor: Elétrica Serpal Ltda. Réu: N H 

A Macedo Barbearia (Braz Barbearia). Vistos, etc. ELÉTRICA SERPAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Monitória” em desfavor de N H A MACEDO BARBEARIA 

(BRAZ BARBEARIA), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). 

Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze 

dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso 

o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, estes, para o caso de 

não cumprimento são fixados honorários advocatícios na razão de 05% 

(cinco por cento), sobre o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do 

CPC). Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). 

Expeça-se mandado. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016432-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO RODRIGUES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016432-27.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Egino 

Rodrigues Duarte. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. EGINO RODRIGUES DUARTE, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o 

documento de (ID 27374563), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012845-31.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Lafaiete Gomes Pinto Filho Ré: Unimed Rondonópolis – Cooperativa de 

Trabalho Médico Vistos, etc... Lafaiete Gomes Pinto Filho, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de Unimed 

Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito 
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privado. Devidamente citada, apresentou contestação, havendo 

impugnação. Foi determinada a especificação das provas, tendo a ré 

requerido o julgamento antecipado da lide (fl. 252 – Id 22209873; e, o autor 

requereu a produção de provas (fl.254/257 – Id 22796120), vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo Código de 

Processo Civil. Não há preliminares Defiro a prova oral requerida pela 

autora, assim, para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em 

designar o dia 26 de março de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se Roo-Mt, 16/dezembro/2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003846-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA SIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003876-55.2019 Ação: Cobrança c/c Danos Morais Autor: José Vieira 

Siminano Réu: Célio José de Oliveira Vistos, etc... José Vieira Simianio, 

com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor 

de Célio José de Oliveirta, com qualificação nos autos. Devidamente 

citado, apresentou contestação, havendo impugnação. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo o autor requerido o julgamento 

antecipado da lide (fl.90/91 – Id 25191257; e, o réu nada requereu 

conforme informa a certidão de (fl.92 – Id 26566456), vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como 

aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Não há preliminares Assim, para audiência de instrução e julgamento, hei 

por bem em designar o dia 31 de março de 2020, às 14:00 horas. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal. 

Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 16/dezembro/2019. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005726-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINA SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005726-19.2018 Ação: Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais Autora: Francina Souza Santana Réu: Rodobens Administradora de 

Consórcios Ltda Vistos, etc... Francina Souza Santana, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de Rodobens 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a empresa ré requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.144 – Id 22901163); e, a autora nada 

requereu conforme informa a certidão de (fl.145 – Id 24249019), vindo-me 

os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não 

vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, mormente frente ao pedido de danos morais formulado pela 

autora. Não há preliminares Assim, para audiência de instrução e 

julgamento, hei por bem em designar o dia 01 de abril de 2020, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 

16/dezembro/2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016356-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D PANIAGO DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016356-03.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Adson Silva Nascimento. Réu: D Paniago de Oliveira Distribuidora. 

Vistos, etc. ADSON SILVA NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica” em desfavor de D PANIAGO DE 

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor 

que não possui relação contratual com a parte ré; que, fora surpreendido 

com a cobrança de supostos débitos nos valores de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) e R$918,91 (novecentos e dezoito reais e noventa e um 

centavos), referentes as notas físicas de n°719 e n°623, conforme 

documentos de (ID 27335151). Por derradeiro, requer que seja deferida a 

tutela provisória de urgência, a fim de que seja cancelado os débitos 

discutidos nos autos, bem como, que a ré se abstenha de incluir o nome e 

CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ de (ID 

27334733, pág.07). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 

273334738), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - PRESENÇA DE 

REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há 

que se conceder a tutela de urgência para retirada do nome da parte dos 

órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de 

Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA 

SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será 

concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 
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10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a instrução 

processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão 

da cobrança dos débitos nos valores de R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) e R$918,91 (novecentos e dezoito reais), bem como, que a ré se 

abstenha de incluir o nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito em razão dos débitos retromencionados, sob pena de aplicação de 

astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se a 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘c’ de (ID 27334733, pág.07), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 25 de março de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016412-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016412-36.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais, Morais e 

Estéticos Autora: Izabel Maria da Rocha. Réu: Auto Socorro Vera Cruz. 

Vistos, etc. IZABEL MARIA DA ROCHA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos”, em desfavor de 

AUTO SOCORRO VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que em 01/03/2016 envolvera-se em 

acidente de trânsito, o qual fora ocasionado por veículo de propriedade da 

empresa ré; que, sofrera lesão definitiva. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que seja realizada busca on line de veículos em 

nome da empresa ré, via convênio “Renajud”, bem como, seja averbada 

restrição de transferência sobre os veículos localizados, conforme item ‘b’ 

de (ID 27365613, pág.13/14). D E C I D O: Considerando os documentos de 

(ID 27365619, pág.02/04), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PEDIDO DE 

AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA POR INSOLVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REVOGAÇÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e 

isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, não se 

observa nos autos. A ação intentada (indenizatória) trata de mera 

expectativa de direito e não se torna prudente a averbação de notícia da 

ação e a indisponibilidade de bens quando não há certeza da 

probabilidade do direito, ainda mais no caso concreto, quando a parte ré 

recém respondeu a ação. Inexistente prova do estado de insolvência da 

parte ré. Revogação da tutela mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 70080634025 RS, Relator: 

Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019) 

(grifo nosso) “Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de 

conhecimento. Decisão agravada que indeferiu a averbação premonitória 

da ação nas matrículas dos imóveis de propriedade do réu e cadastro de 

veículos junto ao Detran, pleiteada em sede de tutela de urgência. Tutela 

que só se concede quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Ausência de elementos que demonstrem indícios reais de insolvência do 

réu ou transitoriedade da sua condição patrimonial. Necessidade de 

contraditório para melhor instrução do feito. Decisão mantida. Recurso 

i m p r o v i d o . ”  ( T J - S P  -  A I :  2 2 6 1 0 5 5 0 7 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2261055-07.2018.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 

14/02/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/02/2019) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). 

Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela contidos na 

exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no 25 de março de 2020, às 10h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000005-23.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Financiamentos. Réu: Cláudio Alves dos Santos Neto. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (Id 23950305), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACV TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1000326-58.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: GP 

Catarinense Comércio Importação e Exportação Ltda. Executado: ACV 

Transportes Ltda Me. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço do executado (ID 19800117), conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006297-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARED CORREA SOBRINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006297-87.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executados: Maria José Lourenço e Outro. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, o 

convênio “Infojud” e "Renajud", hei por bem em deferir o pedido de busca 

de endereço dos executados (ID 22497749), conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002699-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABIA MIKAELLA DA SILVA OLIVEIRA QUARESMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002699-62/2017 Ação: Indenização por Dano Moral e Estético Autora: 

Abia Mikaella da Silva de Oliveira Quaresma. Ré: SENAC – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial. Vistos, etc. ABIA MIKAELLA DA 

SILVA DE OLIVEIRA QUARESMA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ‘Ação de 

Indenização por Dano Moral e Estético’ em desfavor de SENAC – SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, aduzindo: “Que, a autora 

fizera curso na instituição ré, onde concluíra o curso de qualificação de 

depiladora; que, o referido curso fora ministrado entre 09 de fevereiro de 

2015 a 16 de abril de 2015, com emissão de certificado; que, em 

determinado momento do curso, fora utilizada pela instrutora responsável 

pela capacitação das alunas, como ‘modelo’ para demonstração de um 

procedimento depilatório com cera; que, durante o procedimento 

executado pela instrutora, tivera parte de seu corpo queimado com uma 

cera utilizada pela instrutora; que, a autora tivera parte de seu braço 

queimado com cera, a qual se encontrava em temperatura acima do 

adequado para o procedimento demonstrado; que, a cera estava em alta 

temperatura e causara queimadura extrema no braço da autora; que, a 

queimadura fora profunda e até o presente momento encontra-se a 

cicatriz no braço, para o desgosto da autora; que, a ré não provera 

nenhum tipo de cuidado, como também, não se importara com a lesão 

provocada na aluna/autora; que, em nenhum momento a ré procurara 

saber se a autora possuía alguma necessidade durante o tratamento; que, 

é sabido que tal lesão fora provocada pela instrutora do curso da ré; que, 

fora causada lesão em local de extrema exposição do corpo, onde é 

visível a cicatriz; que, a aludida condição traz tremenda angústia à autora 

que não obteve nenhum apoio material e moral ante a lesão provocada 

pela instrutora da ré; que, é evidente que a ré não procedera 

diligentemente, com zelo e com responsabilidade necessária uma vez que 

não zelara pelo cuidado em manusear líquido quente aplicando-o na pele 

da autora; que, se do tratamento médico resultar aleijão ou deformidade, 

prescreve a lei que essa soma seja duplicada; que, sofrera abuso a sua 

honra e a sua integridade, uma vez que sofreu lesão a sua honra e a sua 

integridade moral por negligencia e imperícia da parte requerida; que, 

requer seja a ré condenada a indenizar os danos estéticos e morais 

sofridos pela autora, assim, requer a procedência da ação condenando a 

ré nos ônus de sucumbência. Junta documentos e dá a causa o valor de 

R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária.” A assistência judiciária na peça madrugadora 

suplicada restara deferida às (fls.35/36 – correspondência ID 7376096), 

não sobrevindo recurso. A audiência de conciliação resultara inexitosa, 

conforme documento de (fls.76/77 – correspondência ID 9859044). 

Devidamente citada, a ré oferecera contestação, onde procuram rechaçar 

as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, a autora, em 

busca de aperfeiçoamento profissional, matriculara-se junto ao réu em 

curso de Depilador, programação 2015.0717.001, que acontecera entre 

9/02/2017 e 16/04/2015; que, a programação, conforme Plano de Curso, 

buscara desenvolver as competências de cada aluno, aprimorando desde 

os métodos de organização e higienização do ambiente de trabalho, a 
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preparação do material de trabalho e da pele do cliente, tudo em 

conformidade com as normas da Vigilância Sanitária, entidade esta da qual 

o SENAC, enquanto instituição de renome e peso nacionais, já obtivera 

autorizações para ensino e funcionamento; que, em assim sendo, o curso 

é ministrado sob rígido padrão e controle de qualidade, utilizando de 

técnicas e materiais que tenham sido, obrigatória e previamente, 

aprovados pela Vigilância Sanitária; que, uma queimadura, como a relatada 

pela autora (em sala de aula), causaria, certamente, dor, desconforto e 

seria impossível passar desapercebida; que, não há, todavia, qualquer 

relato de acidente de qualquer natureza ocorrido durante toda a realização 

do curso; que, não há a formalização do registro do acidente, não há 

memória de que algo semelhante tenha ocorrido; que, a autora peca ao ser 

incapaz de temporizar o quando da ocorrência de seu suposto acidente, 

deixando, inclusive, de especificar o braço que teria sofrido a lesão; que, 

quando da comemoração do dia da mulher, em março de 2015, fora 

realizada gincana de confraternização, com a participação ativa da autora, 

que já apresentava ferimento em processo avançado de cura em seu 

antebraço direito, conforme se apercebe das fotografias abaixo; que, a 

cicatrização já estava quase finalizada e, muito distante de causar 

‘deformidade’ ou mesmo ‘necessidade de cirurgia plástica e de prótese’, 

como apontado pela autora quando de sua exordial; que, contesta a 

veracidade das alegações de que se tratava de ferimento ocorrido em 

sala de aula; que, nos cursos de depilação, o réu (SENAC), com 

aprovação da Vigilância Sanitária, utiliza a ‘termocera’, material que vem 

acompanhado de aquecedor próprio, com termostato para controle da 

temperatura, de maneira a não haver extrapolação da mesma através do 

superaquecimento do produto; que, a autora omitira quando de sua inicial; 

que, pretende comprovar o alegado através de depoimentos pessoais de 

ex-alunas do curso, é que a mesma e mais um grupo de colegas, 

manifestaram à instrutora o interesse em aprender a produzir e manusear 

‘cera depilatória caseira’, a conhecida ‘cera doce’; que, na ocasião foram 

informadas que o réu não autorizava tal ensino, posto que tal cera não 

possuía o aval da Vigilância Sanitária, não fazendo parte da estrutura e 

orientação curricular, sendo produto em desuso, ante a decretada falta de 

condições de higiene de sua utilização e a possibilidade de reutilização; 

que, ante a negativa, as alunas insistiram no interesse em aprender, ainda 

que fora das instalações do réu e fora da grade curricular do curso ali 

ministrado, ocasião em que organizaram espécie de encontro coquetel na 

residência da instrutora, em dia distinto daqueles em que frequentavam as 

aulas regulares ministradas pelo réu e ainda informadas de que tal evento 

não possuía qualquer vínculo com a instituição; que, na ocasião deste 

encontro, não autorizado pelo réu, fora de suas dependências e sem 

conhecimento da gerente da unidade ou mesmo da Orientadora 

Pedagógica, houve, segundo testemunhas, a ocorrência de queimadura, 

porém sem grande efeito e consequência, vez que a vítima muito pouco se 

queixou e seguiu, nos dias subsequentes, frequentando normalmente o 

curso, sem que o suposto ferimento lhe atrapalhasse em qualquer 

execução de tarefas; que, trata-se de ferimento banal; que, é inadmissível 

a cumulação do dano moral e com o estético; que, não há nos autos 

qualquer prova de ato omissivo ou comissivo do réu, o qual pudesse 

ensejar o dever de indenizar; que, requer a revogação da assistência 

judiciária concedida à parte autora, assim, requer a improcedência do 

pedido, condenando a autora nos ônus de sucumbência. Juntou 

documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se a autora (fls.112/124 – 

correspondência ID 12640762). Oportunizada a especificação das provas 

que pretendiam produzir (fls.130/134 – correspondência ID 21207020), a 

parte autora pugnara pelo julgamento do feito no estado em que se 

encontrava (fl.134 – correspondência ID 21912153), em contrapartida, a 

parte ré pugnara pela produção de provas (fls.136/137 – correspondência 

ID 22276901), sendo saneado o feito às (fls.138/139 – correspondência ID 

25653751). Realizara-se audiência de instrução e julgamento às 

(fls.155/175 – correspondência ID 27309693 a ID 27322964), na qual se 

encerara a instrução processual, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Trata-se, como se vê dos autos, de ação 

indenizatória, onde a autora pleiteia responsabilização da parte ré e, via de 

consequência, a reparação de danos morais e estéticos, porque, segundo 

a peça madrugadora, a autora sofrera queimadura no braço, 

causando-lhe abalos e prejuízos de ordem indenizável. Depois de acurada 

análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento. Na questão posta à liça, imputa-se a ré a 

responsabilidade pelo evento danoso (queimadura), em razão do modo 

como a instrutora da ré manuseara/aplicara produto (cera caseira quente) 

na autora, sem, contudo, sem as devidas cautelas, redundando na 

situação de risco e, por consequência, no acidente/dano descrito na peça 

de ingresso. Entretanto, diferente do alegado pela parte autora, os 

elementos de provas juntados aos autos, não permite uma conclusão 

segura de que o ocorrido tenha ocorrido por culpa da ré. Pois bem, a parte 

autora não precisara na exordial a data, local e horário do evento danoso, 

nem mesmo comprovara que registrara alguma reclamação junto à ré, nem 

sequer demonstrara que se deslocara ao hospital a fim de receber os 

primeiros socorros. Todavia, no processo de conhecimento o postulante, 

entenda-se a autora, é a quem cabe a prova dos fatos alegados e, no 

caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbiu 

(art.373, I, CPC). Não se pode imputar, portanto, a ré o descumprimento 

das obrigações contratuais, em especial, a prestação de assistência 

(arrogando má prestação de serviço na ministração das aulas). Cabia à 

autora ter comprovado que a ré tinha conhecimento (leia-se tinha 

organizado/autorizado a aludida aula), ou seja, de que esta fazia parte da 

grade curricular e, em má prestação de serviço “queimara” o braço da 

aluna/autora e não lhe prestara socorro, sem o que não lhe é dado exigir a 

indenização por danos morais e estéticos. Desta feita, considerando o 

retrospecto probatório exsurge indene de dúvidas que a aludida aula para 

aprendizagem da fabricação e manuseio de cera caseira não compunha a 

grade curricular do curso de “Qualificação para o Trabalho de Depilador” 

(fls.91/108 – correspondência ID 10128464), e, que a autora mantivera 

contato com a ré em data posterior à realização do curso, demonstrando 

não possuir opinião desabonadora à ré, em conformidade com o envio do 

currículo de (fls.109/110 – correspondência ID 10128472) (art.373, II, 

CPC). Nesse sentido, a própria testemunha da autora, Srª. Érica da Silva 

Loiola, afirma que a cera com a qual a autora sofrera a queimadura não é 

autorizada/utilizada pelo réu (SENAC) a serem utilizados na 

unidade/escola, bem como, que nas dependências do réu para os 

procedimentos utilizam-se modelos, “essa cera não estava entre elas, era 

uma cera caseira feita na casa da professora” (02’20’’ – correspondência 

ID 27309701), assevera que “não tinha modelo externa, como tem no 

SENAC” (02’30’’ – correspondência ID 27309701), que “no SENAC tem que 

trabalhar com produtos específicos” (03’11’’ – correspondência ID 

27309701); que, questionada sobre o réu (SENAC) tinha ciência da 

referida aula respondera de forma evasiva “não posso responder com 

certeza se o SENAC sabia desta aula” (04’21’’ – correspondência ID 

27309701), não sabendo precisar se fora em horário de aula; que, quando 

as aulas e a instrutora do réu agendaram a aula, tal negociação dera-se 

dentro do SENAC; que, inquirida se havia aulas externas no SENAC 

assegurara “que eu participei foi só essa” (06’24’’ – correspondência ID 

27309702); que, “era uma aula externa era diferente, era novidade, todo 

mundo queria estar lá, participar” (06’51’’ – correspondência ID 27309702); 

que, não se recorda em que dia da semana ocorrera a citada aula; que, 

“até onde eu sei os produtos do SENAC precisam passar por aprovação 

para serem usados lá” (08’42’’ – correspondência ID 27309702) e mais, 

que para a depoente a cera administrada na aula não fazia parte do 

currículo do réu; que, ao ser perguntada se a autora procurara a direção 

do réu, alegara não saber a resposta, sabendo informar apenas que a 

autora faltara durante dez dias de aula seguintes ao ocorrido 

(ferimento/queimadura). Ademais, a testemunha do réu, Srª. Ozanete 

Vlasco Ribeiro, assevera em seu depoimento que produção e manuseio de 

cera caseira não é admitido como procedimento ministrado pelo SENAC, 

sendo utilizado/fornecido pelo SENAC apenas as ceras fira, em bastão e 

em tablete; a aula fora ministrada pela testemunha em sua casa “na minha 

cozinha” (04’46’’ – correspondência ID 27309708); que, a queimadura 

sofrida pela autora não se dera na referida aula, sendo esta 

possivelmente pré-existente, pois, a autora lhe mostrara no início do curso 

uma queimadura que possuía no braço, “foi com leite quente preparando 

mamadeira pro filho dela” (06’34’’ – correspondência ID 27309708); que, a 

referida “aula” acontecera num final de semana, fora das dependências 

da empresa ré; que, perguntada se havia aula externa no SENAC, 

respondera negativamente; que, questionada se possuía autorização do 

réu para ministrar a referida aula fora categórica “Não!” (08’28’’ – 

correspondência ID 27309708), sendo, inclusive, advertida por sua 

superiora imediata de que qualquer atitude da depoente fora nas 

dependências da empresa ré eram de sua inteira responsabilidade; que, a 

autora não aceitara que fosse efetuado qualquer procedimento em sua 

pele na referida ocasião/aula “Abia não, eu, sim, me propus” (08’28’’ – 

correspondência ID 27309710); que, ao que sabe a autora jamais 
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procurara a direção do réu ou mesmo se queixara de qualquer queimadura 

sofrida naquela ocasião. Sendo assim, a pretensão da autora é por 

demais descabida, especialmente porque não restara comprovado que a 

aula fora realizada nas dependências da empresa ré e com sua expressa 

autorização; pelo contrário, a testemunha da parte autora não soubera 

precisar se a ré anuíra com a referida aula e a testemunha do réu afirmara 

categoricamente que o evento (leia-se aula) não dizia respeito à grade 

curricular da empresa demanda corroborando com a alegação do réu de 

que tal circunstância (aula externa) é alheia à conduta do réu (fls.91/108 – 

correspondência ID 10128464), optando por solicitar providências junto à 

este juízo, com indenização por danos morais e estéticos.. Novamente 

carece de razão a autora, pois, não fora comprovado inequivocamente 

que a parte autora sofrera a queimadura/lesão nas dependências da 

empresa ré e/ou em aula externa com a sua anuência, outrossim, o fato da 

autora alegar ter sofrido queimadura no antebraço, não pode levar a 

conclusão de que a lesão fora ocasionada por única e exclusiva 

responsabilidade do réu, mesmo porque a fotografia de (fl.34 – 

correspondência ID 6739045) não evidencia ser a lesão da autora, nem 

mesmo a data em que ocorrera. Noutro norte, a parte ré carreia aos autos 

fotografias, nas quais se observa que a desenvoltura da autora não fora 

prejudicada pela aludida lesão em seu antebraço direito, nem mesmo que 

seus colegas possuíam alguma objeção com a sua presença, em 

decorrência do ferimento apresentado, eis que muitos sorriam, 

apresentando estarem todos descontraídos (fls.81/82 – correspondência 

ID 10128456, fls.03/04). No mesmo diapasão, a ao ser questionada se seu 

ferimento e posterior cicatriz causavam repugnância às pessoas, a autora 

informara em seu depoimento “às pessoas eu creio que não” (03’35’’ – 

correspondência ID 27322961) e, mais, que “no SENAC não usa essa 

cera” (01’39’’ – correspondência ID 27322957), não indo para o hospital 

após sofrer a alegada queimadura de segundo grau. Registre-se que a 

autora não fora submetida à perícia médica, eis que as partes não 

pugnaram por tal prova e, filmada a lesão no antebraço direito, a mesma 

trata-se de leve sinal, quase que imperceptível, consubstanciando-se em 

singela alteração de pigmentação na pele da autora, não aparentando 

qualquer alteração de textura na tez da mesma, em conformidade com as 

imagens produzidas em audiência (03’00’’ – correspondência ID 

27322961). Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade 

o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a 

obrigação de indenizar pretendida nos autos não sendo verossímil a 

alegação autoral de que a ré violara direito e causara dano à autora, 

mesmo porque a autora não comprovara nos autos o dano sofrido, não 

estando a ré em condição obrigacional desfavorável em relação à autora. 

Destarte, para que exista o dever de indenizar, necessária a presença 

dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, 

o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais 

devem ressair de forma cristalina. Vislumbra-se, pois, que, para se falar 

em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato 

praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o 

dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, 

sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão 

experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes 

pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do 

fato-consequência. Vejamos o que a doutrina preconiza: “Deve, pois o 

agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, 

ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde 

que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização nas Obrigações por 

Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995) E ainda: “A 

responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela 

desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar 

determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida. 

[...] De qualquer forma, ainda prevalece o entendimento de que a culpa em 

sentido amplo ou genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade 

civil, tese à qual este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a 

existência de quatro pressupostos do dever de indenizar, reunindo os 

doutrinadores aqui destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica 

ou latu sensu; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, 

Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 

2018. p. 515-535) Em se observando o caso versado nestes autos, tenho 

que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade 

da reparação. Há que se ressaltar que a autora não carreou aos autos um 

mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, 

muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegara e nada 

provara, pelo contrário. Destaque-se que o ser humano está sujeito a 

situações adversas, dia a dia depara-se com problemas e dificuldades 

que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou 

desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um 

efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. Sobre o tema, a 

jurisprudência não destoa, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVADO - DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - NÃO OCORRÊNCIA. - Nos termos do 

art. 373, incisos I e II, do CPC/15, o ônus da prova compete à autora, no 

que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele - Não 

demonstrada a prática de ato ilícito pela parte ré, não há que se falar em 

responsabilização civil.” (TJ-MG - AC: 10194140050163004 MG, Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data 

de Publicação: 05/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PARTE. I - Para 

configuração do dever de indenizar há que se provar o dano, a culpa ou 

dolo e o nexo de causalidade. II - Incumbe a quem alega o dever de 

comprovar o fato constitutivo do direito requerido, nos termos do art. 373, 

I, do CPC. Não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, a 

improcedência do pedido é de rigor.RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 00608727720118090160, Relator: LEOBINO 

VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 13/06/2019) “CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRESA 

DE TRANSPORTE AÉREO. EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA EM 

DÓLAR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1) No sistema processual brasileiro, é ônus do autor provar a 

existência de fato constitutivo do direito alegado, sob pena de sucumbir 

em seus pedidos iniciais, cabendo ao réu, por outro lado, provar fato 

desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado. 2) In casu, 

não comprovado o ato ilícito imputado à requerida, consistente na 

cobrança de excesso de bagagem em dólar, há de ser mantida a sentença 

que julgou improcedente o pedido da autora. Ainda que restasse provado 

o alegado ilícito, é certo que os fatos narrados constituem, em verdade, 

meros dissabores, que não legitimam o pedido de indenização formulado 

na inicial. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida.” 

(TJ-AP - RI: 00400282220188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO 

SCAPIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, Turma recursal) Por fim, o dano 

estético – tipo de dano extrapatrimonial – advém de lesão à beleza física 

do ofendido, entende-se que no referido dano deve restar evidente a 

desarmonia das formas externas do indivíduo, tendo como comparativo a 

modificação sofrida por este, após o evento danoso. Repise-se que o 

Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético é “alteração 

morfológica de formação corporal que agride a visão, causando 

desagrado e repulsa” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar, j. 30.10.2005 e REsp 84.752/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 

21.10.2000), o que não é o caso dos autos. Destarte, não restara 

comprovado nos autos que a lesão/queimadura sofrida pela autora seja de 

responsabilidade da ré (inexiste nexo de causalidade entre os fatos 

narrado na exordial com o dano sofrido pela autora, em conformidade com 

as provas colhidas dos autos), menos ainda que a cicatriz/mancha do 

antebraço direito consubstancie-se em alteração morfológica, mesmo 

porque não às pessoas das fotografias de (fls.81/82 – correspondência 

ID 10128456, fls.03/04) ou mesmo à este magistrado desagrado ou 

repugnância, eis que imperceptível (03’30’’/03’47’’ – correspondência ID 

27309710). Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO DE PRODUTO COSMÉTICO. MANCHAS NA 

PELE. LESÕES PERMANENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS 

ESTÉTICOS. INDEVIDOS. 1. O dano estético merecedor de reparação 

pecuniária, contudo, deve ter caráter permanente, capaz de provocar 

efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a 

imagem e/ou a funcionalidade. 2. Ainda que se trate de relação 

consumerista, no caso da comprovação do dano estético, a condição de 

hipossuficiência do consumidor não dificulta e nem impossibilita a 

produção da prova da definitividade da lesão sofrida, de modo que não se 

aplica a inversão do ônus da prova neste ponto. 3. Recurso conhecido e 

não provido.” (TJ-DF 20090111733974 0085493-58.2009.8.07.0001, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/12/2016, 8ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017 . Pág.: 916/941) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. [...] DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS ESTÉTICOS. 
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INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. [...] 2. É cabível a reparação por dano estético nos casos em 

que restar comprovada a lesão à beleza física, caracterizada pela 

existência de seqüelas como deformidades ou deformações outras, as 

marcas e os defeitos, capazes de causar constrangimento ou complexo 

de inferioridade à vítima, o que não se verifica na hipótese em comento. 

[...] 4. Embargos de declaração da Ré e do Autor parcialmente providos.” 

(TJ-DF - EMD1: 201301103664761 Apelação Cível, Relator: GETÚLIO DE 

MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2014, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2014 . Pág.: 187) [suprimi] (grifei) 

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. QUEDA DE 

PLACA DE MÁRMORE SOBRE O PÉ DA AUTORA NO INTERIOR DO 

ESTABELECIMENTO DEMANDADO. ACIDENTE DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES E GASTOS 

MÉDICOS COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO NÃO EVIDENCIADO. LESÃO NA UNHA. 

CARÁTER PERMANENTE NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. IMEDIATIDADE. ADEQUAÇÃO AO 

CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008468647 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 

25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/04/2019) (grifei) Assim, considerando que a autora 

alegara, mas nada provara nos autos, não há que se falar indenização por 

dano por danos morais, quiçá danos estéticos, visto o ocorrido com a 

autora sinaliza não passar de mero dissabor cotidiano, não passível de 

indenização. De forma que, não vejo outro caminho a ser trilhado a não 

ser a improcedência da presente ação. Finalmente, analisando o conjunto 

probatório dos autos, verifico que merece prosperar o requerido pela 

parte ré em sede de alegações orais, ou seja, a cassação das benesses 

da justiça gratuita, eis a autora não comprovara suficientemente ser 

hipossufiente e, via de consequência, hei por bem revogar a assistência 

judiciária concedida às (fls.35/36 – correspondência ID 7376096). Face ao 

exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Ação de Indenização por 

Dano Moral e Estético’ por ABIA MIKAELLA DA SILVA DE OLIVEIRA 

QUARESMA, com qualificação nos autos, em desfavor de SENAC – 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ambos com 

qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art. 85 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de dezembro 

de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016200-15.2019.8.11.0003
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MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALI KHALIL ZAHER (EMBARGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016200-15.2019 Ação: Embargos à Execução Autora: Maria Scatolin 

de Oliveira. Réu: Ali Khalil Zaher. Vistos, etc. MARIA SCATOLIN DE 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos, na presente “Ação de Embargos à 

Execução” em desfavor de ALI KHALIL ZAHER, com qualificação nos 

autos, requereu a desistência da ação (ID 27313056), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). E ainda: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO 

NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 90 do Código de Processo Civil 

dispõe que "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Dessa 

forma, havendo desistência da ação antes da citação da parte adversa, 

obstaculizando, com isso a formação da relação processual, aquele que 

desistiu da ação sujeita-se ao pagamento das custas e despesas 

processuais II - É bem verdade que a parte pode pleitear a concessão da 

gratuidade de justiça em qualquer momento processual. Contudo, no caso 

como o dos autos, em que o magistrado de primeiro grau indeferiu a 

aludida benesse exatamente por falta de comprovação da situação de 

hipossuficiência financeira da parte, ao reformular o pedido em sede 

recursal, deve-se instruir, de plano, a petição com a demonstração de sua 

reafirmada incapacidade, sob pena de tornar inócuo o anterior provimento 

judicial. III - Recurso conhecido e não provido.”(TJ-MG - AC: 

10000181324898001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 21/02/2019) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Embargos à Execução” 

promovida por MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA, em desfavor de ALI 

KHALIL ZAHER, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela autora, uma vez que 

não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária. Sem honorários, 

haja vista que não houve citação. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005909-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUMONT BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005909-24.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAEL DUMONT BRAGA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002536-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILIMAR SILVA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002753-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que a decisão ID 23800208 foi proferida dia 

11/09/2019, considera-se que a data correta é: 12 de fevereiro de 2020, 

às 15h30min, para colheita de depoimento pessoal das partes e inquirição 

de testemunhas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002753-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA APARECIDA DE ALVARENGA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que a decisão ID 23800208 foi proferida dia 

11/09/2019, considera-se que a data correta é: 12 de fevereiro de 2020, 

às 15h30min, para colheita de depoimento pessoal das partes e inquirição 

de testemunhas.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006026-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FIGUEREDO RODRIGUES MARINHO (AUTOR(A))

LUIZ SOARES MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA (RÉU)

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO JACINTO DE ALMEIDA (CONFINANTES)

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO (CONFINANTES)

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006026-44.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: LUIZ SOARES MARINHO Endereço: RUA ALVARENGA 

PEIXOTO, 1611A, esquina com Avenida das Flores, VILA RICA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-670 Nome: MARLI FIGUEREDO 

RODRIGUES MARINHO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1611A, 

esquina com Avenida das Flores, VILA RICA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78750-670 POLO PASSIVO: Nome: RUI BARBOSA GUTIERRES DE 

ALMEIDA Endereço: RUA FLAVIO ALVES DE MEDEIROS, 600, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-222 Nome: MARY 

ROSE MARCONATO ALMEIDA Endereço: RUA FLAVIO ALVES DE 

MEDEIROS, 600, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78735-222 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, 

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: 

Os Requerentes desde do ano de 2.006 possuí com animus de proprietário 

um lote de terreno para construção situado na Avenida da Flores, s/nº, 

Quadra 37, parte do lote 11, Vila Rica, nesta Cidade de Rondonópolis-MT, 

com área de 177,00mts², medindo 11,80 metros de frente e fundo, por 

15,00 metros de ambos os lados, registrado sob a Matricula nº 49.474. O 

imóvel foi sempre utilizado como finalidade de moradia dos requerentes, 

contudo, a ligação de água e energia se deu de forma tardia diante da 

precariedade do bairro onde o imóvel está localizado. e da precariedade 

financeira dos mesmos. A certidão expedida pela Energisa consta que o 

imóvel tem a unidade consumidora nº 6/2747992-2 e o fornecimento de 

energia ocorreu em 20.05.2019, pois anteriormente eles utilizavam o 

mesmo padrão de energia do vizinho com UC nº 6/1299775-5. No mesmo 

sentido a primeira ligação de água do imóvel ocorreu apenas no ano de 

2013, e o PSF do bairro foi inaugurado apenas no ano de 2014, desta 

forma, não se tem documentação dos atendimentos anteriores da família 

dos requerentes no sistema único de saúde. Tudo de acordo com os 

documentos ora acostados. Corroborando para a instrumentalização do 

processo observase que quando o casal oficializou o casamento o 

endereço de ambos e o imóvel objeto desta lide, conforme consta na 

Certidão de Casamento. Durante todo o período os Requerentes, mantem a 

integralidade da posse do bem, nunca foi perturbado por Terceiros, ou 

mesmo pelo proprietário constante na matrícula do imóvel, mantendo a 

posse sempre mansa, pacifica e continua. Logo, a posse do imóvel é 

exercida pelos Requerentes, sem qualquer contestação, de forma mansa 

e pacífica, usando e gozando da posse com ânimo de proprietários. Os 

Requerentes sempre detiveram a área como sendo do mesmo, desde 

2006, com animus de proprietários e possuidores do imóvel, pagando os 

impostos, taxas e tributos, como proprietários do lote usucapindo, 

conforme documentos em anexo. Desta forma, estando presentes todos 

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

DECISÃO: DESPACHO Processo: 1006026-44.2019.8.11.0003. AUTOR(A): 

LUIZ SOARES MARINHO, MARLI FIGUEREDO RODRIGUES MARINHO RÉU: 

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, MARY ROSE MARCONATO 

ALMEIDA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. Estão presentes 

os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, 

contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as advertências 

legais. Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do 

CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 
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Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o 

Ministério Público (artigo 178 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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, JOSE CARLOS DE FREITAS, digitei. RONDONÓPOLIS, 16 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE DE ABREU FAGUNDES (AUTOR(A))

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de JOSÉ SALMEN HANZE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE OAB - 023.005.911-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOSIANE TEIXEIRA DE ALENCAR (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007804-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. SCHROEDER SILOS E SECADORES - ME (RÉU)

HUMBERTO LUIS SCHROEDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, CONFORME 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ID. N. 26429618, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006465-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 25517723, bem como providenciar o andamento 

do feito, como também, providenciar o pagamento da diligência da Sra. 

Oficiala de Justiça, conforme certidão id. 25517723, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002912-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, CONFORME 

CERTIDÃO ID. 24570513, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES (AUTOR(A))

MARIA MENEZES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO CD. PROC. 1000685-42.2016.8.11.0003 Visto 

em correição. Antes de impulsionar o feito, intime a parte autora para 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se a decisão juntada aos autos sob 

o Id. 6092463, já transitou em julgado. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003282-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DI PAULA PISTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1003282-81.2016.8.11.0003 Visto Em Correição. Analisando os autos, 

observa-se na exordial que a autora informa, que o imóvel da qual é 

locatária é de propriedade da Sra. Norma Rodrigues de Lima, que alugou 

para a requerente tendo firmado o contrato de locação em nome de seu 

esposo, Sr. Fábio Alves Monteiro. No entanto, observa-se no Id. 3005964, 

que a fatura está em nome de Anderson Novaes dos Santos, terceiro 

estranho a lide. Dessa forma, para melhor elucidação dos fatos narrados 

nos autos, converto o julgamento em diligência e determino que a autora 

informe qual relação do Sr. Anderson Novaes dos Santos ao presente 

feito, e se a fatura está em nome da Sra. Norma Rodrigues de Lima ou do 

esposa da demandante, no prazo de 05 (cinco) dias Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 09 de 

agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 748271 Nr: 6832-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEVERSON DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15.365-PR

 Código nº. 748271.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

da executada TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 1500 LTDA., no importe de 

R$ 94,81 (noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 30.829,77 (trinta mil oitocentos e 

vinte e nove reais e setenta e sete centavos), fls. 249.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime o exequente acerca dos detalhamentos das ordens judiciais, bem 

como, para promover o regular andamento do feito, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Por fim, em face do caráter sigiloso, desentranhe os documentos 

referentes à pesquisa junto a Receita Federal constante à fls. 259/302 e 

arquive em pasta própria, certificando o necessário.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 11 de novembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 753508 Nr: 9547-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 753508

Vistos etc.

Considerando que o exequente não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro do devedor, defiro o pedido à fls. 96. Determino seja realizada 

pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, objetivando a 

localização do seu atual endereço.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 01 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 759923 Nr: 13303-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME, MARIA CONCEIÇÃO MEZA PUERRO, LEONARDO 

LUIZ PUERRO PEREIRA, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 .Código nº 759923.

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2018 - fls. 140) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, 

defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias dos devedores, com utilização do Sistema BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 190.

Porventura reste infrutífera a tentativa, ou os valores bloqueados não 

satisfação a integralidade do débito, deverá o credor promover o regular 

andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a garantia 

da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 01 de novembro de 2019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 415935 Nr: 11578-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 Código nº 415935

Vistos etc.

O exequente requer a penhora, avaliação e remoção de veículo de 

propriedade do executado.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção do automotor placa: KAE 0671, 

descrito à fls. 324, depositando-a nas mãos do credor, 

compromissando-o.

 O atual paradeiro do devedor deverá ser obtido por meio do próprio 

sistema Renajud e/ou Infojud.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 01 de novembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 753623 Nr: 9608-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A, PANSERV PRESTADORA 

DE SERVIÇOS LTDA, CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM & FICHTNER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0
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 Código nº 753623

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos e privados 

listados à fls. 177, em face à flagrante ausência de previsão legal.

Lado outro, considerando que o credor não logrou êxito na localização do 

atual paradeiro do executado, determino seja realizada pesquisa pelos 

sistemas Infoseg, Bacenjud, Infojud e Renajud, objetivando a localização 

do seu atual endereço.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 738812 Nr: 1231-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA, VANDERLEI 

CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE 

ÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Código nº 738812

Vistos etc.

Determino a realização de pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Renajud, 

objetivando a localização de ativos financeiros e veículos em nome da 

executada, devendo ser observado o valor informado à fls. 336.

Porventura restem infrutíferas as tentativas de localização de bens, 

deverá o exequente promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para garantia da 

dívida.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 10485 Nr: 112-95.1991.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DANIEL RODRIGUES GONÇALVES, MARLI 

SOUTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:/MT 3.764, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 10485

Vistos etc.

Considerando que as Cooperativas de Crédito já estão subordinadas às 

pesquisas pelo sistema Bacenjud, defiro, uma vez mais, a realização de 

bloqueio de ativos financeiros, em nome do devedor pelo referido sistema, 

no valor informado à fls. 333.

Porventura reste infrutífera a tentativa de bloqueio, deverá o credor 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora para garantia da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 812576 Nr: 347-85.2016.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 812576

Vistos etc.

Considerando que o credor não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro da requerida, defiro o pedido à fls. 90. Determino seja realizada 

pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, objetivando a 

localização do atual endereço dela, ré.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857354 Nr: 2281-44.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIKTON REDEYK SANTANA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEIKTON REDEYK SANTANA FRANCO, 

Filiação: Deusvalina Deodato Santana e Afonso Teixeiro Franco, 

brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66 99681-8222. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO WEIKTON REDEYK SANTANA 

FRANCO, ACIMA QUALIFICADO, PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 17/02/2020, AS 14H00, A SER 

REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA CÍVEL , COM 

ENDEREÇO NO EDIFÍCIO DO FÓRUM SITUADO NA RUA RIO BRANCO, 

N.2299, BAIRRO: JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS-MT.

Despacho/Decisão: Código Processo nº. 857354 Vistos etc.Considerando 

o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 24 e 25 de 

outubro do corrente ano; considerando, ainda, a impossibilidade do Juiz 

Substituto realizar as audiências designadas nestas datas em razão do 

cumprimento da pauta existente no seu gabinete, hei por bem redesignar a 

audiência de instrução outrora agendada neste feito para o dia 17 de 

fevereiro de 2020 às 14h00, mantendo as cominações à fls. 83.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 29 de outubro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2019

Luciana Giaretta Senen Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780123 Nr: 6237-39.2015.811.0003

 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): SEBASTIÃO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 
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SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406803 Nr: 2514-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER BARRY WARD, REGINA MARIA 

DE FREITAS WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID filho - 

OAB:MT/1822A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.BEM COMO RETIRAR CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA À COMARCA DE SONORA-MS PARA DEVIDA 

DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723278 Nr: 4271-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para promover o 

andamento do feito, indicando outros bens passíveis de penhora para 

satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do 

débito, declinando, ainda, se possui interesse no veículo bloqueado à fls. 

95, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426842 Nr: 8996-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ REIS HARTOG, KADMO MARTINS 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:MT/11.010 - B, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO AUTO DE AVALIAÇÃO DE FLS 423/424, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804351 Nr: 16047-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BRUMATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERENTE PARA RETIRADA DA 

CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO, PARA AS DEVIDAS 

PROVIDÊNCIAS NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016082-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016082-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

proceda a entrega do diploma do curso de Direito, devidamente registrado. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante demonstrou 

a mera aparência da probabilidade de seu direito, mediante a juntada da 

declaração de conclusão do curso de especialização. Entretanto, não 

comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do 

processo, vez que o certificado de conclusão de curso se deu em 

09.02.2012, pedido de emissão do diploma junto a requerida, se deu em 

10.11.2017 e a ação foi distribuída em 07.12.2019, o que não evidencia 

demora para a emissão do documento. Assim, neste momento processual 

não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de 

impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o 

pedido. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1016099-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA MESSIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016099-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que a presente ação foi proposta em face do Secretário 

de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que se enquadra no 

conceito de Fazenda Pública. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. 

Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016201-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016201-97.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

21.10.2019 foi emitida no importe de R$ 726,26 (setecentos e vinte e seis 

reais e vinte e seis centavos). Requer ainda, que a requerida se abstenha 

de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os autos, vê-se que, o que se discute é o 

consumo de energia elétrica referente a fatura com vencimento em 

21/10/2019, no importe de R$ 726,26 (setecentos e vinte e seis reais e 

vinte e seis centavos). Aduz o autor, que foi cobrado valor superior ao 

médio cobrado. Contudo, o fornecimento de energia elétrica, é tido como 

serviço essencial, e deve ser prestado de forma contínua, eficiente e 

segura, justamente porque é primordial para qualidade de vida e dignidade 

do consumidor. Em razão disto, por se tratar de uso essencial, concedo, 

parcialmente, a tutela provisória de urgência, tão somente para determinar 

que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/134746-7, em relação ao débito no valor de R$ 

726,26 (setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), com 

vencimento em 21.10.2019, ou restabeleça a energia elétrica caso já tenha 

efetuado o corte, no prazo de 02 (duas) horas. Para o caso de 

descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003601-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINDO PAES RODRIGUES (AUTOR(A))

ROSINEI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

joão josé (TERCEIRO INTERESSADO)

maria hermínia (TERCEIRO INTERESSADO)

crodomiro chagas (TERCEIRO INTERESSADO)

wagner de souza santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003601-15.2017.8.11.0003) Ação de Usucapião 

Requerente: Eloindo Paes Rodrigues e Rosineide Batista dos Santos 

Requerida: Imobiliária Santa Fé Limitada Vistos etc. ELOINDO PAES 

RODRIGUES e ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE USUCAPIÃO contra IMOBILIÁRIA SANTA FÉ 

LIMITADA, também qualificada no processo, visando obter a declaração 

do domínio de imóvel urbano. Os autores aduzem que exercem a posse de 

forma sucessiva há mais de 05 (cinco) anos, sobre o terreno sob o n° 26, 

quadra 14, situado no loteamento Jardim Liberdade, nesta urbe, com área 

de 270,00m², medindo 12 metros de frente e fundos, por 22,50 metros de 

ambos os lados, registrado sob a matrícula nº 107.399, do CRI local. Que o 

imóvel pertencia ao Sr. Vanderson Ferreira da Silva, o qual vendeu o lote 

aos autores pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no dia 20.03.2012, 

sendo que desde a compra do imóvel permanecem na posse do bem. 

Sustentam a posse mansa e pacífica, com animus domini. Requerem a 

procedência do pedido inicial. Juntaram documentos. A Fazenda Pública 

Estadual, fora intimada por carta com AR, a qual informou desinteresse na 

lide (Id. 12438011). Entretanto, as Fazendas Pública Federal e Municipal, 

também foram intimadas, contudo, permaneceram silentes (Id. 19771597). 

Os confinantes foram devidamente citados, e quedaram-se inertes (Id. 

19771597). Citada, a demandada compareceu aos autos e concordou com 

a procedência do pleito inicial (Id. 15603887). Os autores requereram o 

julgamento da lide (Id. 19989354). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, na forma 

dos artigos 355, I, do CPC. Os demandantes pretendem usucapir o imóvel 

descrito na matrícula nº 107.399, mediando 270,00m², Lote 26, Quadra 14, 

Vila Duarte, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, dentro dos 

limites e confrontações especificados na inicial. O pleito vem alicerçado na 

usucapião, sendo que referida ação esta regulamentado no artigo 1.242, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 35 de 721



parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõe: “Será de cinco anos o 

prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, 

onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, 

cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem 

estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social 

e econômico.” Nos ensina Benedito Silvério Ribeiro1, que a posse que 

conduz à usucapião requer os seguintes requisitos: Ø posse com animus 

domini; Ø posse mansa e pacífica; Ø posse contínua e Ø posse pública. O 

animus domini, constituindo requisito da prescrição aquisitiva, deverá ser 

rigorosamente perquirido. Os possuidores precisam mostrar-se imbuídos 

da convicção de terem a coisa para si. A posse mansa e pacífica é aquela 

estabelecida e exercida sem violência. A mansidão da posse verifica-se 

quando ausentes atos de terceiros ou, existindo estes, há volta normal ao 

estado anterior. A tranquilidade advém da omissão ou inércia dos 

proprietários, ou de possíveis interessados. A posse pacífica é aquela 

não contestada ou disputada por outrem. A posse ininterrupta ou contínua 

é aquela que perdura durante o tempo determinado em lei, sem sofrer 

descontinuidade até completar o lapso necessário à caracterização da 

prescrição aquisitiva. A posse pública coloca-se em contrário à 

clandestina, é, pois aquela de conhecimento de todos e, enfim revestida 

de publicidade. Com efeito, a posse ad usucapionem não só deve ser 

projetada no tempo e delimitada no espaço, como também demonstrado o 

seu exercício, com animus domini, de forma mansa, pacífica e ininterrupta 

e pelo lapso temporal exigido em lei, conforme o artigo 1.242, parágrafo 

único do Código Civil. Além do mais, não se pode olvidar que posse, na 

concepção hodierna, perfilhada pelo atual Código Civil - que manteve a 

tendência do anterior, em que já se adotava a Teoria Objetiva - tem todo 

aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Nessa linha e com esse espírito é a dicção do artigo 1.196 do 

Código Civil, verbis: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade”. Diante disso, tem a posse aquele que congrega os 

elementos “apreensão física da coisa” (que pode ser apenas potencial), 

pelo lapso de tempo necessário ao reconhecimento da prescrição 

aquisitiva e a “conduta de dono”. Constam dos autos suficientes provas 

do exercício da posse com animus domini, já que os autores ocupam o 

imóvel há mais de cinco anos e, inclusive, pagam os tributos incidentes a 

ele, aliado ao fato de a requerida ter manifestado concordância com o 

pleito, corroborando com o lapso temporal da posse. Desta forma estão 

preenchidos todos os requisitos necessários à posse denominada 

possessio ad usucapionem. Assim, essa posse que leva ao 

reconhecimento do domínio, gera, portanto, o direito de propriedade. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - BEM IMÓVEL - POSSE 

MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - COMPROVAÇÃO - DIREITO DE 

PROPRIEDADE RECONHECIDO.1. A usucapião urbana constitucional exige 

que o usucapiente utilize o imóvel para sua moradia ou de sua família, e a 

posse deve ser exercida pessoalmente, não por meio de terceiros. 2. Para 

a declaração de domínio mediante o instituto da usucapião, exige-se a 

comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, durante 

determinado lapso temporal, além do chamado ânimo de dono. 3. Restando 

comprovado que a parte autora preencheu os requisitos legais para a 

aquisição do imóvel objeto do litígio, há que se reconhecer o seu direito de 

propriedade. 4. Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado 

o recurso voluntario. (TJMG, AC 10223970032155001, Relator Rogério 

Coutinho, 8ª Câmara Cível, julg. 28.05.2015, publ. 09.06.2015)”. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - 

ARTIGO1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA 

POSSE.A usucapião é um modo de aquisição originária da propriedade 

pela posse prolongada do bem. Busca este instituto a consolidação da 

propriedade, dando-se juridicidade a uma situação de fato, em que o 

prejudicado concorre com sua inércia para a consumação de seu prejuízo. 

Se nos autos da ação de usucapião extraordinário, restaram 

comprovados os requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG, AC 

10287120039261001, Relator Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, julg. 

26.07.2016, publ. 05.08.2016)” No caso, restou claro de que os autores 

detêm, com ânimo de dono, a posse do bem pelo lapso temporal superior 

de 05 (cinco) anos. Com efeito, do cotejo das provas verifica-se 

convincentemente de que a área em questão, além de não ser pública, 

está na posse mansa e pacífica dos autores há mais de 05 (cinco) anos. 

Assim, não há como negar os requisitos legais do deferimento da 

usucapião. Com a posse dos demandantes, somada ao período anterior, 

conclui-se, facilmente, que houve o cumprimento do lapso temporal 

necessário para aquisição do domínio por meio da usucapião. Essa 

possibilidade encontra respaldo na jurisprudência. Veja: “APELAÇÃO 

CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.1. REQUISITOS PARA A 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 1.238 DOCÓDIGO CIVIL. PRESENÇA. 

LAPSO TEMPORAL CONFIGU- RADO. ANIMUS DOMINI EVIDENCIADO. 2. 

SOMA DA POSSE DO ANTECESSOR. ART. 1243 DO CÓDIGO CIVIL. 

POSSIBILIDADE. POSSE QUE PODE SER CEDIDA PELO ANTECESSOR 

PARA O FIM DE PREENCHIMENTO DO REQUI- SITO TEMPORAL.- O 

reconhecimento do usucapião extraordinário pressupõe o preenchimento 

dos requisitos legais elencados no art. 1238 do Código Civil, que 

compreendem o exercício da posse pelo lapso temporal de 15 (quinze) 

anos, de forma ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono, o que 

efetivamente é vislumbrado no presente caso.- Verificando-se que a 

posse afirmada pelo autor foi-lhe cedida por seu antecessor (seu pai), 

atingindo o lapso temporal previsto no art. 1238 do Código Civil, justifica-se 

a aplicação do art. 1243 do Código Civil para o fim de ser deferido o pedido 

de usucapião. Apelação cível não provida. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 

1478370-9 - Paranavaí - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - Unânime 

- - J. 15.06.2016)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO 

AD USUCAPIONEM ATENDIDOS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE 

DE SOMA DO TEMPO DA POSSE ATUAL COM A DO ANTECESSOR. 

POSSE EXERCIDA COM ANIMUS DOMINI. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA 

CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

SENTENÇACONFIRMADA. 1. A ação de usucapião é modo originário de 

aquisição da propriedade e de outros direitos reais, pela posse mansa, 

pacífica e com animus domini, durante o lapso temporal previsto na 

legislação pátria. 2. Em se tratando de usucapião extraordinária, sua 

previsão legal, hodiernamente, encontra-se inserida no artigo 1.238 do 

Código Civil. Ademais, o art. 1.243 do Código Civil é claro ao afirmar que o 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, 

contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 3. É possível a aquisição 

da posse do imóvel por acessão do tempo de posse do proprietário 

anterior com o atual, desde que o requerente tenha preenchido todos os 

requisitos legais para a prescrição aquisitiva, o que restou configurado no 

presente caso. 4. Portanto, não se desincumbindo a parte autora de 

provar o direito alegado, nos termos do artigo 333, I, do CPC, a 

procedência do pedido resta evidente. 5. Recurso conhecido, e não 

provido. Sentença mantida, em conformidade com o entendimento da douta 

Procuradoria-Geral de Justiça. 6. Apelo conhecido e improvido. (TJCE, APL 

01331713320088060001, 2ª Câmara Direito Privado, Relator: Carlos 

Alberto Mendes Forte. Publ. 22.02.2017)” Desse modo, os requerentes 

preenchem os requisitos objetivos e subjetivos para fazer jus a usucapir o 

imóvel objeto da lide, havendo, inclusive a anuência da demandada, 

reconhecendo a posse dos autores. Ex Positis, e tudo mais que dos autos 

consta julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor dos demandantes a USUCAPIÃO da área de 270,00m², 

Lote n° 26, Quadra 14, Jardim Liberdade, situada neste Município de 

Rondonópolis-MT, devidamente descrita na matrícula nº 107.399. Condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios; estes em favor do patrono dos autores em verba 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com amparo no artigo 85, §8º, 

do CPC. Entretanto, reduzo-os pela metade perfazendo a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), ante o reconhecimento da procedência do pedido, nos 

termos do artigo 90, §4º, do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça 

mandado de registro do referido imóvel, em nome dos autores ao Cartório 

Imobiliário, com cópia desta decisão. Cumpridas as determinações, remeta 

ao departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 16 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001321-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001321-37.2018.8.11.0003) Ação de Indenização por 

Danos Materiais c/c Danos Morais Requerente: Eliete Caldeira dos Santos 

Requeridas: Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda – ME e Oral Sin 

Franquias Ltda - ME Vistos etc. ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS contra RIBEIRO, VILARINHO DA 

SILVA & CIA LTDA – ME E ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME, também 

qualificadas no processo, visando obter o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz que firmou contrato de prestações de 

serviços odontológicos com a primeira requerida, em 23.05.2017, pelo 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com vistas à realização de 

implantes dentários e restaurações. Sustenta que realizou o pagamento de 

uma entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais R$ 100,00 

(cem reais) no cartão de crédito e mais 15 (quinze) parcelas no boleto 

bancário no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Argui 

que foi acordado a finalização dos tratamentos em 06 (seis) meses. Diz 

que a parte ré não cumpriu com o pacto, pois só fora realizado algumas 

implantações de pinos, sem o devido implantes dentário, como também as 

restaurações não foram concluídas. Alega que faltava material no 

consultório odontológico, sob o argumento do atraso no laboratório 

fornecedor, bem como remarcavam as consultas sem justificativas 

prévias. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 13103695). Em preliminar, 

impugna a concessão da justiça gratuita concedida a autora. Aduz que a 

autora não pagou na integralidade pelos serviços. Alega não estarem 

presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, visto que a 

requerente que abandonou o tratamento dentário. Pugna pela 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

14892132). A requerida Oral Sin Franquias Ltda – ME, embora citada, não 

apresentou defesa, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Id. 

14885146). Fora convertido o julgamento em diligência, o qual foi 

determinado à autora trazer aos autos os comprovantes dos pagamentos 

das parcelas de n° 09/15 (Id. 21809811). Intimadas as especificarem as 

provas que pretendem produzir, a requerente pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 15123272) e a ré quedou-se inerte (Id. 23079924). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a segunda requerida não 

apresentou defesa, embora citada, sendo-lhe decretada sua revelia. Na 

forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora 

afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, 

restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados 

pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Entretanto, o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo 

pluralidade de réus e algum deles contestar, a revelia não produzirá o 

efeito mencionado no artigo 344, do mesmo Codex. A decretação da 

revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois 

pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o 

julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o efeito material da revelia, pode o 

Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, 

examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos 

alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor. A 

primeira requerida apresentou em preliminar, impugnação a concessão da 

justiça gratuita deferida a demandante. Aduz que a simples alegação de 

hipossuficiência não constitui a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Não se pode olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 

5º, LXXIV, CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Exige-se a comprovação da pobreza jurídica. Ademais, a autora juntou 

aos autos cópia de sua CTPS, para comprovar a hipossuficiência, a qual 

foi deferida (Id. 11999618). Desta forma, rejeito a preliminar. O fim 

colimado na exordial, cinge-se na pretensa reparação de dano material e 

moral, ao argumento de que a requerida não cumpriu com o acordo 

celebrado para tratamento odontológico da requerente. Alega a 

demandante, em síntese, que seria feito implantes dentários, bem como 

restaurações nas demais dentições. No entanto, somente fora feito 

implantes de alguns pinos na gengiva e algumas reparações dentárias, 

sendo que ao chegar no consultório por muitas vezes com hora e data 

marcada, não pode ser atendida sob o argumento de que o laboratório não 

estava entregando o material odontológico, logo sem a devida manutenção 

na arcada dentária, a autora estava impedida de sorrir, comer e ainda 

cumpre salientar que chegou ao ponto de perder um dente, a qual não fora 

atendida a título de urgência pela primeira requerida Funda-se a defesa da 

ré na tese da ausência de responsabilidade em ressarcir, ao argumento 

de que os valores pagos pela autora, são relativos aos serviços 

efetivamente prestados, como também a requerente não pagou pela 

totalidade, dando abandono no respectivo tratamento. O dever de 

indenizar decorre do preceito insculpido no inciso X, do art. 5º da Carta 

Magna, 'in verbis': "Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." 

Assim, em se tratando de relação de consumo, o aludido instituto dos 

danos morais tem como pressupostos básicos dois elementos 

fundamentais, quais sejam, o dano, como lesão provocada ao patrimônio 

ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo 

comportamento censurável do agente, não sendo necessária a aferição 

de culpa. Enquanto todas as pessoas de um modo em geral estão 

adstritas a normas genéricas no que diz respeito à responsabilidade civil, 

outras estão submetidas a regras especiais em virtude das peculiaridades 

das atividades desenvolvidas ou porque a lei assim o estabelece, diante 

da justificativa legislativa. In casu, observa-se estar caracterizada 

plenamente uma relação de consumo, vez que se trata de prestação de 

serviços odontológicos realizada por pessoas jurídicas a um cliente, 

pessoa física, enquadradas as partes exatamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor dados pelo art. 2º e 3º do CDC. Dessa maneira, 

há que se aferir a existência de ato ilícito por parte da contratada, não 

sendo, contudo, necessária a aferição de culpa, visto que em se tratando 

de relação de consumo, a responsabilidade a ser examinada tem caráter 

objetivo. A responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem 

sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, 

antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por 

comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento 

ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no 

plano material, imaterial ou moral. Nestes termos, cumpre analisar os 

elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrente do dever 

jurídico, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos 

no caso dos autos. O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato 

ilícito, para fins de responsabilidade civil, senão vejamos: Art. 186 - 

"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito". Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar 

responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187, o 

seguinte preceito: Art. 187 - “também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

Analisando as razões expostas na exordial, bem como o contexto 

probatório constante dos autos, pode-se verificar que houve desídia no 

tratamento odontológico, vez que as requeridas não cumpriram com o 

contrato celebrado, tampouco, demonstrou nos autos qualquer justificativa 

para que o tratamento odontológico não tenha sido realizado. Imperioso 

ressaltar que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 

do Novo Código Civil, ao determinar 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, donde se 

conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a 

presença da culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que "o nosso 

Código adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da 

responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade 

objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª 

ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no 
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dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, 

resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e 

lesão ao respectivo titular. Com base no conjunto probatório dos autos, 

forçoso é concluir que a razão está com a autora, porque as alegações 

das rés não passaram do campo da argumentação. In casu, as 

demandadas se mostraram negligentes na prestação de serviços, ao não 

finalizar o tratamento odontológico da autora, outrora acordado. Assim, 

tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram 

caracterizados, porquanto as requeridas foram desidiosas e ineficientes 

na prestação dos seus serviços. O dissabor experimentado pela 

requerente consiste em saber que ficou privada de mastigar alimentos, ao 

lado do sofrimento estético sem poder sorrir. Infere-se dos autos, que a 

autora efetuou mais da metade do pagamento referente à realização do 

tratamento dentário (Id. 11950927 e ss), entretanto não concluiu o 

procedimento, em razão da má prestação de serviços das requeridas. 

Quanto ao onus probandi da demandada, de qualquer fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito do autor, ensina Humberto Theodoro 

Júnior que: "Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se 

baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. 

Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o 

autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso 

direito. Actore non probante absolvitur reus. Quando, todavia, o réu se 

defende através de defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou 

eliminar as conseqüências jurídicas daquele outro fato invocado pelo 

autor, a regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu implicitamente admitiu como 

verídico o fato básico da petição inicial, ou seja, aquele que causou o 

aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer as 

conseqüências do evento a que alude a contestação. O fato constitutivo 

do direito do autor tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando, por 

isso mesmo, a respectiva prova (artigo 334, III). A controvérsia 

deslocou-se para o fato trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará 

o ônus de prová-lo" (in Curso de Direito Processual, 18a ed., I/422). 

Segundo Ernane Fidélis dos Santos, a regra geral é a de que ao autor 

incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I) e, ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (artigo 333, II) (in Manual de Direito Processual Civil, I/379-380). 

Isso posto, resta claro que a autora comprovou o fato constitutivo de seu 

direito, não tendo as requeridas demonstrado, de forma cabal, os 

invocados como impeditivos, extintivos e modificativos do pedido da 

requerente, sendo devido, consequentemente, o ressarcimento pleiteado, 

eis que caracterizada a responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do 

Novo Código Civil. Os danos materiais se encontram comprovados pelos 

documentos constantes no Id. 11950824 e ss. Em relação ao dano moral, 

este é caracterizado quando existe lesão a um dos direitos de 

personalidade, como no caso em tela. A requerente procurou os serviços 

da demandada para se submeter a tratamento odontológico, adimplindo 

com os valores cobrados por elas. Entretanto, o tratamento não foi levado 

ao fim, inexistindo qualquer justificativa para a sua não execução. É 

sabido que a conduta ilícita ao não realizar o procedimento devidamente 

adimplido, praticada pela requerida, gera o dever de indenizar. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTOS PAGOS NÃO 

REALIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECARIEDADE 

NO ATENDIMENTO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. A existência de contrato de 

prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes é fato 

incontroverso. A autora comprovou o pagamento das mensalidades do 

plano, bem assim dos tratamentos que necessitava, após orçamentos e 

emissão dos boletos mensais. 2. Não obstante tais fatos, alega a 

demandante que os tratamentos pagos não foram realizados, não 

obstante as tentativas. Ressalta-se que as alegações da autora se 

revestem da máxima verossimilhança e a demandada não logrou 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintitvo do 

direito da autora, desatendendo ao que dispõe o art. 333 , II , do CPC . 3. A 

prova testemunhal (fl. 56) também corrobora as alegações da autora e é 

esclarecedora no sentido de demonstrar que diversas vezes a autora se 

deslocou ao estabelecimento réu, que fica em outra cidade, em vão. Da 

mesma forma, também restou claro o mau atendimento e desrespeito da 

atendente com a consumidora. 4. Assim, tendo havido os pagamentos sem 

que os serviços correspondentes tivessem sido prestados, correta a 

determinação de restituição dos valores pagos (R$ 2.356,00). 5. 

Outrossim, entendo que os danos morais restaram excepcionalmente 

configurados no caso concreto, uma vez que evidenciado o descaso e 

desconsideração para com a consumidora - situação que ultrapassa o 

mero transtorno do cotidiano, e merece reparação por dano moral, 

sugerindo a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil. 6. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00, que se encontra dentro dos 

parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em situações símiles. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” ( 

TJ-RS - Recurso Cível 71004086856 RS (TJ-RS)Data de publicação: 

15/04/2013) Ora, se a autora pagou a maior parte da contraprestação ante 

o valor cobrado pelas rés, o mínimo que se espera é que o tratamento seja 

finalizado de maneira satisfativa, o que não ocorreu no caso em tela, 

caracterizando o ato ilícito praticado e ocasionando o dano moral. Na 

reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao 

ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a 

desestimulá-lo a rescindir. O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA 

adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao 

caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, 

n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993: “A vítima de uma lesão a algum daqueles 

direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico 

que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes 

de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva”. Existem critérios que devem 

ser observados para fixação do quantum indenizatório. Observe-se da 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA - INSERÇÃO INDEVIDA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] O valor arbitrado deve ser 

mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a 

observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo 

singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à 

repercussão do fato.” (TJMT, Ap 23137/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Tenho que o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é medida proporcional e razoável diante das 

circunstâncias do caso concreto. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos 

consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno as 

requeridas a restituírem a autora no valor de R$ 8.780,00 (oito mil, 

setecentos e oitenta reais), devidamente atualizados. Considerando que a 

demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na 

sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 

50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 

(um mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do 

artigo 85, §8º e 86 do CPC. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas das requeridos, bem como da autora, evitando-se 

o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a 

pagarem a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe 

causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Nos termos da Súmula 

n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a 

data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros 

de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, as requeridas 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002201-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002201-63.2017.8.11.0003. Ação de Indenização por 

danos morais Autora: Edileusa Nascimento Soares Réu: Banco do Brasil 

S.A Vistos etc. EDILEUSA NASCIMENTO SOARES, qualificada nos autos 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

Banco do Brasil S.A, também qualificado no processo. No curso do 

processo, as partes noticiam a realização de acordo e requerem sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 25355813). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que o acordo 

foi devidamente cumprido, conforme consta do depósito realizado no Num. 

25714018. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz 

parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas e Honorários advocatícios na forma 

pactuada, devendo ser observado que a autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001442-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001442-31.2019.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco S.A Requerido: Jorge Shigueo Kimura Júnior 

Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Jorge Shigueo Kimura Júnior, 

também qualificado no processo. As partes informam que se compuseram 

e requerem a homologação do acordo e a suspensão do andamento do 

feito até seu integral cumprimento (Num. 22089328). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio e em face do rito especial da ação de 

busca e apreensão, a demanda não comporta suspensão, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ademais, a suspensão 

prevista no artigo 922, do CPC, somente se aplica nos feitos executivos, o 

que não é o caso dos autos. Ex positis, homologo o acordo firmado entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos 

do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com 

amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários na 

forma pactuada. Determino a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud 

(placa HJZ6568). Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003365-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LEITE DE ALMEIDA OAB - RJ95935 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003365-92.2019.8.11.0003. Ação de Indenização por 

lucros cessantes Autora: RDM – Transportes e Logísticas Ltda Ré: Zurich 

Minas Brasil Seguros S.A Vistos etc. RDM – TRANSPORTES E 

LOGÍSTICAS LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES em face de Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A, também qualificada no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo e requer a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 24243997). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002354-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002354-33.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Repetição de Indébito Requerente: Carlos Roberto 

Barbosa de Oliveira Requerida: Rede Cemat – Centrais Elétricas 

Matogrossense S.A Vistos etc. CARLOS ROBERTO BARBOSA DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra REDE CEMAT – 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A, também qualificada no 

processo. O autor aduz que possui contrato de locação com o Sr. José 

Valderezo Alves Rego, cujo imóvel possui a UC nº 6/129964-3, e que 

sempre efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica. Alega que a 

concessionária efetuou corte no fornecimento de energia da sua unidade 

consumidora, sob o argumento de que não houve o pagamento da fatura 

com vencimento no dia 11.05.16, no valor de R$ 160,60. Sustenta que a 

referida fatura estava quitada, conforme pagamento realizado no 

correspondente bancário “Facilita.Com”. Argumenta que a ré não registrou 

o recebimento dos valores, sendo necessário a emissão da 2ª via da 

fatura para novo pagamento, quando então houve o restabelecimento da 

energia elétrica de sua UC. Requer a reparação do dano moral sofrido e a 

devolução em dobro do valor pago em duplicidade. Juntou documentos. 

Citada, a demandada apresentou contestação (Num. 4602553). Aduz em 

preliminar a ilegitimidade ativa, vez que a UC está registrada em nome de 

terceiro. No mérito, alega que a interrupção do fornecimento de energia se 

deu em razão da inadimplência do demandante, sendo que a fatura foi 

quitada com 49 (quarenta e nove) dias de atraso. Argumenta que desde o 

mês de março/2016 as faturas são pagas fora do prazo de vencimento. 

Arguiu que os supostos danos não restaram comprovados, não havendo 

dever de indenizar e tampouco que se falar em repetição de indébito. 

Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica 

(Num. 6802257). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 39 de 721



Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Passo à análise da preliminar de ilegitimidade 

ativa arguida na peça defensiva. A legitimidade para a causa consiste na 

qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em 

juízo. Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de 

direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306: 

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como 

demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao 

exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o 

sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a 

ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. 

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o 

patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for 

apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte 

legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de 

legítima adequação entre o sujeito e a causa." Ademais, o fato da unidade 

consumidora estar registrado em nome de terceiro (JOSÉ VALDEREZO 

ALVES REGO), por si só, não retira a legitimidade ativa daquele que 

sustenta estar na posse do imóvel quando da ocorrência do corte indevido 

da energia elétrica e, consequentemente, busca a valoração dos prejuízos 

sofridos. Além disso, o contrato de locação foi firmado com o Sr. José 

Valderezo em 02.03.2016 e se encontra em nome do autor (Id. 1843715), 

possuindo, ele, o direito de ingressar com a presente demanda, conforme 

entendimento jurisprudencial. Veja: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ENERGIA DURANTE 05 DIAS. DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. OROCÓ. PROJETO DE 

IRRIGAÇÃO BRÍGIDA. CELPE. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 

OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA DA 

SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 1. Detém os locatários 

legitimidade ativa para pleitear a indenização, posto que comprovada a 

ocupação da unidade consumidora a título de locação, e serem os 

usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica, que 

experimentaram os prejuízos derivados da falha do serviço, ainda que 

conste o nome de terceira pessoa na fatura mensal. 2. No presente caso, 

restou incontroverso ter havido indevida suspensão de energia elétrica 

durante 05 (cinco) dias na residência dos autores, ensejadora de 

indenização por danos morais. 3. (...) (TJ-PE - APL: 4970894 PE, Relator: 

Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 23/05/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)” (grifei) Logo, não há que 

se falar em ilegitimidade de parte, pelo que rejeito a preliminar. No mérito, 

observa-se dos autos, de forma incontroversa, que houve a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica da UC da residência do autor em 

28.06.2016, conforme consta na “Consulta de Atendimento – Ordens de 

Serviços” (Num. 17665033), e, segundo a requerida tal procedimento se 

deu em razão da ausência de pagamento da fatura com vencimento em 

15.05.2016, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Ocorre que, 

como demonstrado no Id. 1843710, o demandante quitou o título, em 

30.05.2016, e apesar de extemporâneo, foi realizado 29 (vinte e nove) 

dias antes do corte, o que evidencia que a conduta praticada pela 

requerida foi indevida. Salienta-se que o fato da concessionária não 

reconhecer a quitação firmada em 30.05.2016, o demandante foi 

compelido em realizar novo pagamento em 30.06.2016 para que houvesse 

o reestabelecimento da energia elétrica. A tese defendida pela ré cai por 

terra a partir do documento Id. 1843710, emitido pelo Sistema de 

Informática Facilita.com, liquidando o documento, cuja numeração do 

código de barras expressa no comprovante de pagamento do dia 

30.05.2016, é o mesmo informado na 2ª via de boleto emitida em 

28.06.2016 que ensejou o segundo pagamento (30.06.16), tido como em 

duplicidade. Apesar disso, a demandada não impugnou tal documento, 

tampouco, demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do requerente, onde flagrante se mostra a ilegalidade da 

interrupção do fornecimento de energia da UC do autor. Dessa forma, 

estando a fatura, dita como pendente, quitada na ocasião do corte de 

energia, revela-se ilegal o ato praticado pela concessionária-ré e devida a 

indenização por danos morais. Se o usuário não paga a conta da energia 

elétrica, indiscutivelmente estará a concessionária, desde que expedido 

regular aviso prévio, autorizada a efetuar o corte do respectivo 

fornecimento e deste que, na data do corte, a inadimplência ainda persista. 

Antes de fazê-lo, no entanto, deverá certificar-se se já não foi adimplida a 

obrigação, pois, caso contrário, correrá o risco de, efetivando o corte, 

praticar ato abusivo e ficar sujeita à indenização pelos danos dele 

decorrentes, como no caso em tela. Não há como se imputar qualquer 

responsabilidade ao usuário pelo corte de energia elétrica, já que ele se 

julgava adimplente, como comprovou com a juntada do documento de 

pagamento do Id. 1843710. Ora, sem que a requerida comprove que o 

corte no fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor se deu 

porque este a induziu ao erro, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelo evento danoso. A suspensão indevida do serviço 

de energia elétrica só pode ser imputada à concessionária, sendo 

consequência de uma falha na sua própria prestação de serviço. 

Demonstrada a responsabilidade exclusiva da requerida pelo corte de 

energia elétrica, consoante acima destacado, cumpre verificar a 

existência dos danos morais. Segundo a ré, o corte no fornecimento de 

energia elétrica do imóvel do demandante se deu em razão da 

inadimplência deste, não havendo que se falar em transtornos passíveis 

de reparação. No entanto, do conjunto probatório constante dos autos, 

houve, sim, a suspensão/corte no fornecimento de energia, restando 

clarividente a ineficiência na prestação dos serviços pela ré, pois implicou 

na suspensão indevida da energia elétrica no imóvel do autor, o que, com 

efeito, enseja a reparação por danos morais. O serviço em questão possui 

caráter essencial e o corte no fornecimento de forma indevida ocasiona 

mais que meros aborrecimentos ao usuário. Ocorreu uma inexplicável 

desídia da concessionária, que se manteve inerte, não obstante o 

consumidor a tivesse contatado para resolver a questão. A prática ilícita 

provocou, dessa forma, danos de ordem moral, prejuízos na integridade 

emocional e psicológica do consumidor. Sobre a configuração do dano 

moral leciona Humberto Theodoro Júnior: "Os danos morais se traduzem 

em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. 

(...) Assim, há dano moral quando a vítima suporta, por exemplo, a 

desonra e a dor provocadas por atitudes injuriosas de terceiro, 

configurando lesões na esfera interna e valorativa do ser com entidade 

individualizada." (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 4ª ed. Ed. Juarez 

de Oliveira, p. 2). Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELPE. CORTE INDEVIDO DE 

ENERGIA. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇO PÚBLICO. CABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O corte de fornecimento de 

energia elétrica em virtude de fatura de consumo já paga é suficiente para 

gerar o dever de indenizar. 2. Indenização por danos morais fixada em R$ 

3.000,00. 3.A correção monetária, em casos de responsabilidade 

contratual, deve incidir a partir do arbitramento do valor da condenação 

(súmula n. 362 STJ). 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

de que os juros moratórios são contados da data da respectiva citação 

nas hipóteses de responsabilidade contratual, como no caso dos autos 

(REsp 1062990 PR). 5. Apelação Provida. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 

3531659 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

07/03/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE IMPORTÂNCIAS PAGAS AJUIZADA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PREVIA. FATURAS QUITADAS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A 

responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, no que 

se refere à falha na prestação de serviços para fornecimento de energia 

elétrica, devendo o usuário do serviço demonstrar, apenas, a existência 

do fato e o nexo causal entre esse e o dano, para ser ressarcido dos 

prejuízos sofridos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 

2. Em consonância com o art. 6º, § 3º da Lei n. 8.987/95 c/c art. 173 da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o corte no fornecimento de energia 

elétrica somente é legítimo nos casos em que presente o inadimplemento 

de conta regular, relativa ao mês do consumo, e sob prévia notificação, 

hipótese não verificada nos autos. 3. A quantificação da indenização por 
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danos morais deve levar em conta o grau da responsabilidade atribuída ao 

réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social e 

econômica do ofendido e do autor da ofensa. 4. No caso em comento, o 

quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano 

moral, não refoge aos lindes da razoabilidade e proporcionalidade, 

conquanto se revela quantia razoável e suficiente ao fim pedagógico que 

se destina. 5. Considerando o provimento deste recurso apelatório, em 

observância aos já mencionados requisitos de arbitramento, fixo os 

honorários advocatícios na fase recursal em 10% (dez por cento) que, 

somados ao anteriormente estipulados em 10% (dez por cento), 

totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - (CPC): 

05105698220178090134, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data 

de Julgamento: 25/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

25/07/2019)” O valor arbitrado a título de danos morais deve ser suficiente 

para compensar o desgaste sofrido pelo consumidor, além de configurar 

um fator de desestímulo ao agente, para que atue com mais diligência em 

suas atividades, evitando outros incidentes como o ora verificado. Na 

hipótese dos autos, levando-se em conta todos os fatos relatados; 

considerando o constrangimento que afligiu o demandante, bem como a 

circunstância de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

causa a impressão, a terceiros, do inadimplemento de obrigação; 

tomando-se, lado outro, a situação da ré, que, sendo pessoa jurídica de 

direito privado prestadora de serviços públicos, possui responsabilidade 

objetiva sobre o fato e deveria ter rigoroso controle dos cortes que 

promove, entendo razoável e justa a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Lado outro, tenho que situação descrita nos autos, de 

cobrança indevida/duplicidade do consumidor de valor de R$ 160,60 

(cento e sessenta reais e sessenta centavos) pago em 30.06.2016, se 

enquadra, exatamente, na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do 

CDC, daí porque a condenação à repetição do indébito, deve ser em 

dobro. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pleito inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do c. STJ, a contagem da 

correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se 

tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da 

citação válida; bem assim, a restituir, na forma dobrada, o valor pago em 

duplicidade em 30.06.2016. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em 

verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004597-47.2016.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais Requerente: Valrines Rodrigues Santos Requerido: 

Banco Pan S/A Vistos etc. VALRINES RODRIGUES SANTOS, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS contra BANCO PAN S/A, também qualificado no processo, 

objetivando o recebimento do prêmio de seguro prestamista, cujo 

proponente era o seu falecido marido, Djalma Santos. A autora aduz que o 

de cujus firmou junto o requerido um contrato de cédula de crédito 

bancário n° 000067868302, o qual tinha por objeto o financiamento de um 

automóvel Sandero Expression, N. Geração 1.0, 16v, pelo valor de R$ 

28.438,37 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete 

centavos), divididos em 60 parcelas de R$ 872,74 (oitocentos e setenta e 

dois reais e setenta e quatro centavos), com vencimento da primeira 

mensalidade em 30.01.2015 e a última em 30.12.2019, tendo contratado, 

ainda, apólice de seguro de proteção financeira em caso de morte, com a 

finalidade de assegurar o pagamento do saldo devedor. Aduz que foram 

pagas 22 (vinte e duas) parcelas, restando 38 (trinta e oito). Alega que 

após o falecimento do seu marido, procurou a instituição financeira para 

obter a compensação do valor financiado ou a quitação, em razão da 

existência do seguro contrato, porém não obteve sucesso. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido da 

antecipação de tutela fora indeferido (Id. 9954545). Citada, a requerida 

apresentou defesa (Id. 11240617). Alega, em preliminar, ilegitimidade 

passiva em relação a parte do pedido. No mérito, sustenta a 

inaplicabilidade do CDC, bem como a concorrência pelos danos. Pugna 

pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

12124779). Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

a ré pugnou pelo prosseguimento regular do feito e a parte autora pleiteou 

por provas testemunhais e depoimento da parte contrária. O julgamento 

fora convertido em diligências, sendo determinado à autora que 

comprovasse o aviso do sinistro e o pedido administrativo para pagamento 

do seguro, bem como a requerida juntar o extrato do financiamento sob o 

n° 000067868302, descrevendo quais parcelas estavam em aberto e se 

houve ou não a liquidação do débito por meio do seguro firmado, até o 

valor da apólice (Id. 16451189). As partes juntaram documentos (Ids. 

16789263 e 18006118). Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (Id. 22778839) Vieram-me os autos em conclusão. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra vez que a matéria, sendo unicamente de direito, prescinde da 

produção de provas além das coligidas aos autos, na forma do artigo 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).” 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A preliminar 

aduzida pela ré é írrita e insubsistente, haja vista que a existência de 

contrato de seguro de proteção financeira entre as partes é 

incontroversa, vez que o banco réu como administrador do contrato de 

financiamento e beneficiário de direito da cobertura securitária, cuja 

quitação se discute, possui legitimidade passiva para responder pela 

demanda. Desta maneira, o seguro pactuado foi entabulado por meio da 

própria instituição bancária, que oferta a seus clientes a possibilidade de 

sua contratação. Cumpre salientar, que o réu integra a mesma cadeia de 

fornecimento do serviço ao consumidor, amoldando-se à categoria 

descrita no artigo 3º da Lei n. 8.078/1990, daí porque é evidente a sua 

legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Dessa forma, 

rejeito a preliminar. Como já dito, a existência de contrato de seguro de 

garantia financeira entre o falecido Djalma Santos e o demandado é fato 

incontroverso. À luz do art. 47 do referido código, as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao 

consumidor. Portanto, em caso de dúvida na aplicação dos dispostos 

contratuais, a ação deverá ser julgada de forma a não prejudicar o 

consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo. Vê-se 

pelas cláusulas da cédula de crédito bancário (Id. 3686784), firmada em 

30.12.2014, que houve a contratação do seguro de proteção financeira 

para cobertura do valor financiado de R$ 28.438,37 (vinte e oito mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), para pagamento 

em 60 (sessenta) parcelas de R$ 872,74 (oitocentos e setenta e dois reais 

e setenta e quatro centavos). Outrossim, a cláusula 10.1 do ajuste em 

questão dispõe que a finalidade da contratação do referido seguro é a 
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quitação do saldo devedor do financiamento, em caso de morte ou 

invalidez permanente do segurado (Id. 3686784 – Pág. 02): “(...) 10.1. O 

EMITENTE confere, neste ato, ao CREDOR, todos os poderes necessários 

para representá-lo perante a seguradora escolhida para segurar o(s) 

bens podendo receber a indenização por sinistro, dar e receber quitação, 

enfim, praticar todos os atos necessários para o recebimento do seguro. 

O valor recebido do seguro deverá ser única e exclusivamente utilizado 

para liquidação do saldo devedor da presente CCB e, caso o valor da 

referida indenização seja insuficiente, o EMITENTE se compromete a pagar 

eventual saldo devedor." Observa-se, ainda, as condições para a 

cobertura securitária contratada, conforme cláusulas da apólice de 

"Seguro PANPROTEGE" acostada no Id. 11240609: "1. Coberturas: 1.1 

Morte: garante o pagamento, parcial ou total, do saldo devedor de 

responsabilidade do segurado em favor do estipulante, limitada ao valor do 

capital segurado, conforme plano contratado, no caso de morte do 

segurado, em caso de morte do segurado titular. (Id. 112406090 – Pág. 

02)”. No caso dos autos, em que pese o demandado reiterar ser parte 

ilegítima processual, o qual aduz que limita-se em apenas analisar e 

aprovar créditos, percebe-se que o réu faz parte do mesmo grupo 

econômico da “Pan Seguros” e, portanto, pertencentes à mesma cadeia de 

fornecimento do serviço, isto é, parte legítima para responder a lide e sua 

obrigações. Neste sentir, não há dúvidas acerca da íntima relação entre 

as instituições, pois embora pessoas jurídicas distintas, os serviços foram 

prestados em conjunto, para a mesma relação contratual base, tal 

circunstância está perfeitamente clara no próprio contrato (Id. 11240609 – 

Pág. 01), cujo no campo do “estipulante” aparece o nome da demandada. 

Logo, aos olhos do consumidor, a parte ré está envolvida nessa relação 

jurídica sob o prisma legal. Em vista disso, o Código de Defesa do 

Consumidor assegurou ao consumidor o direito básico à informação, de 

modo que as cláusulas sejam redigidas com clareza, facilitando a 

compreensão e a imediata e fácil visualização do conteúdo contratual, em 

especial nos contratos de adesão. Confira-se: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem;” “Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas 

cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, 

sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo. (...) § 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em 

termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da 

fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua 

compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação 

de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo 

sua imediata e fácil compreensão." Como já dito alhures, trata-se de 

cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, sendo uma das 

cláusulas acessórias era justamente a que previa a cobrança do seguro 

prestamista, a qual tem o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na 

abrangência de causa morte, dentre outros casos estipulados (Id. 

11240609), desse modo, observa-se que as condições estipuladas no 

contrato servem para todos os seguros do mesmo tipo. Destarte, 

considerando que o valor total da dívida era de R$ 52.364,40 (cinquenta e 

dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), 

divididos em 60 (sessenta) meses, sendo parcelas de R$ 872,74 

(oitocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), as quais 

multiplicados pela quantidade de 17 (dezessete) prestações pagas pelo 

“de cujus”, perfaz um montante de R$ 14.836,58 (catorze mil, oitocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Ocorre que após o 

falecimento do assegurado foram pagas mais 36 parcelas, 

correspondentes ao valor total de R$ 31.418,64 (trinta e um mil, 

quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), isto é, as 

parcelas vincendas seriam facilmente abatidas com o valor do prêmio de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo suficiente para a quitação da avença. 

Em situações análogas, temos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - FALECIMENTO DO FINANCIADO - SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE MORA. Inexistente a mora do falecido 

financiado, pois foi por ele contratado "Seguro Proteção Financeira", com 

a finalidade de quitação do saldo devedor em caso de morte natural, 

impõe-se a improcedência do pedido de busca e apreensão do bem dado 

em garantia contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.14.009422-5/004, 

Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/02/2016, publicação da súmula em 26/02/2016)” “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - VEÍCULO DADO EM GARANTIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO RECONVENCIONAL - APELO DE AMBAS AS PARTES - 

FALECIMENTO - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA FIRMADO PELO DE 

CUJUS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA SEGURADORA NO CONTRATO QUE 

EMBASOU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO - BENEFICIÁRIO DO 

SEGURO - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO 

CRÉDIDO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCAR JUNTO À 

SEGURADORA O PAGAMENTO DO CRÉDITO SEGURADO - PEDIDO DE 

IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO - 

INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS - 

ART. 42, CDC - SENTENÇA CONFIRMADA - Se o contratante de 

financiamento com alienação em garantia firma contrato de seguro de 

proteção financeira no qual o beneficiário do seguro é a Instituição 

Financeira concedente do financiamento, impõe-se a confirmação da 

sentença que julga improcedente o pedido de busca e apreensão com 

base em inadimplemento de parcelas que devem ser pagas pela empresa 

seguradora e não pelo de cujus ou seu espólio. - Não há que se falar em 

denunciação à lide da empresa seguradora que não participou do contrato 

de financiamento que ensejou o pedido de busca e apreensão do veículo 

dado em garantia. - Se não houve qualquer pagamento por parte do de 

cujus ou do Espólio, relativo ao valor apontado na ação de busca e 

apreensão de veículo dado em garantia, não há que se falar em dever de 

pagamento em dobro de valor indevidamente cobrado. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0249.12.001181-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2014, publicação da súmula em 

10/02/2014).” É importante consignar que o contrato de seguro 

prestamista é apenas incidente ao contrato principal, ou seja, o falecido 

aderiu ao seguro, por ter contratado o financiamento de veículo. O 

contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do 

saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Segundo definição 

disponível no sítio da internet da SUSEP - Superintendência de Seguros 

Privados, autarquia federal subordinada ao Ministério da Fazenda, o 

seguro prestamista: "São seguros de vida em grupo, onde os segurados 

convencionam pagar prestações ao estipulante para amortizar dívida 

contraída ou para atender a compromisso assumido. O primeiro 

beneficiário é o próprio estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do 

compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo 

beneficiário, indicado pelo segurado." (In: http://www.susep.gov.br/). De 

fato, nessa espécie de contrato, o estipulante contrata o seguro em favor 

de terceiros, considerado um mandatário dos segurados. Sobre a matéria, 

oportuna é a lição de JOSÉ AUGUSTO DELGADO: "Essa forma de seguro 

é celebrada por meio de contrato onde são estabelecidas cláusulas que 

mereceram a aprovação do estipulante e do segurador. O estipulante 

contrata o seguro a favor de terceiros, podendo, eventualmente, assumir 

a condição de beneficiário, equiparando-se a segurado nos seguros 

obrigatórios. Há necessidade de existir entre o estipulante e o grupo 

beneficiado pelo seguro um vínculo. Esse pode ser decorrente de relação 

empregatícia, societária civil, de natureza comercial, profissional, de 

associação religiosa, de associação de classe, etc. O estipulante não 

pode representar o segurador perante o grupo. Ele é considerado, salvo 

cláusula expressa, um mandatário dos segurados. Torna-se, contudo, 

responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as 

obrigações contratuais." (In: Comentários ao Novo Código Civil, volume XI: 

das várias espécies de contrato do seguro, Tomo I, pg.: 841/842. Rio de 

Janeiro, Forense)” Pois bem; se o estipulante atua como se mandatário 

fosse, não há dúvida de que o contrato de seguro foi devidamente 

formalizado, devendo produzir seus regulares efeitos. À leitura do 

contrato, nota-se a estipulação do seguro prestamista prevendo, de forma 

bastante clara, o direito ao recebimento do prêmio em caso de falecimento 

do segurado, por qualquer causa, conforme alhures mencionado. Como se 

pode notar, em ocorrendo o sinistro, não há qualquer condição de 

agravamento do risco para obstar o pagamento do prêmio. Com relação ao 

alegado dano moral, frisa-se que o contrato de seguro se destina a 

garantir, a favor do segurado, o ressarcimento de prejuízo que este venha 

a sofrer, caso ocorra a hipótese nele prevista. Assume o banco o risco de 

indenizar um dano em potencial. Assim, a regra nos contratos de seguro, 

é que o banco possui o dever de pagar a cobertura prevista quando se 

efetivar o dano, sendo certo que a quitação devida não ocorreu. Após 

todas estas narrativas, sem dúvida que a autora sofreu danos morais, isto 

em razão das dificuldades financeiras que a experiência ordinária nos 
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ensina que o mesmo vivenciou, tendo que discutir o pagamento da 

indenização, providenciou documentos e se submeteu as verificações que 

não precisava ter se submetido e, finalmente, viu-se obrigada a acionar a 

Justiça para solução do conflito. A ré comportou-se como se a autora 

perseguisse algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito. O dano moral 

é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no 

espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato 

ilícito (RT, 683/46). Em casos como o que se examina, a fixação do 

montante indenizatório é sempre a tarefa mais difícil a cargo do julgador. 

Entretanto, o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, conforme 

leciona Caio Mário da Silva Pereira: "está em que, a par do patrimônio em 

sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua 

personalidade não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam 

impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior 

amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer 

sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária', e 

abrange todo atentado à reputação da 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 (...)". E ainda, 

recordando DE PAGE: "(...) A dificuldade de avaliar não apaga a realidade 

do dano, e por conseguinte não dispensa da obrigação de repará-lo" 

("Responsabilidade Civil, Editora Forense", 6ª edição, 1995, página 55). Por 

outro lado, como já restou pacificado em nossos Tribunais, o valor da 

reparação não deve constituir enriquecimento sem causa do autor, mas 

deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa do réu. Diante da 

impossibilidade de aquilatar o sofrimento da pessoa, o valor deverá ser 

suficiente para amenizar a dor do ofendido e satisfazer o seu anseio de 

justiça, sem causar graves prejuízos ao ofensor. Assim, considerando as 

peculiaridades do caso concreto e avaliada a condição 

econômico-financeira da requerente, bem como do demandado, entendo 

por delimitar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal 

valor não caracteriza enriquecimento ilícito por parte da requerente, 

tampouco ônus demasiado o requerido, e se presta para a recomposição 

dos danos, além de restar atendido o caráter preventivo da reparação. Ex 

Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pleito 

inicial. Condeno o requerido a promover a quitação do contrato de 

financiamento de veículo firmado pelo de cujus, inclusive com a 

desalienação do bem, objeto da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, do 

trânsito em julgado desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária 

que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa 

demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve 

incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2°, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES (AUTOR(A))

MARIA MENEZES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000685-42.2016.8.11.0003 Vistos etc. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, qualificado nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da sentença 

constante no Id. 20309934, legando a existência de contradição e omissão 

no decisum. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão atacada 

apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido a 

adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora 

embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. A postura adotada pela 

recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai 

qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar 

manifesto intuito protelatório. Logo, verificado que o presente recurso se 

restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação 

assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte 

dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos 

embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Ex 

positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser sanada, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a r. sentença em 

todos os seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000840-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SALDANHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000840-45.2016.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais Autora: Luzia Saldanha Pereira Requerida: Rodobens 

Administradora de Consórcios Ltda Vistos etc. LUZIA SALDANHA 

PEREIRA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MORAL contra RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, também qualificada no processo, visando compelir a 
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demandada a efetuar a entrega da carta de crédito em razão de 

contemplação e o ressarcimento dos danos descritos na inicial. A autora 

aduz ter firmado contrato de consórcio com a ré, em 03.02.2014, grupo 

7834, cota 0009, com 150 participantes, prazo de 75 (setenta e cinco) 

meses, no valor de R$ 677,95 (seiscentos e setenta e sete reais e 

noventa e cinco centavos). Diz que, após o pagamento de 07 (sete) 

parcelas, foi contemplada, em 20.10.2014, por sorteio na assembléia. 

Argui que a ré comunicou acerca da necessidade de avalista para a 

liberação do crédito, sendo indicado seu padrasto e mesmo após a 

apresentação da documentação solicitada foi informada que não seria 

liberada a carta de crédito, pois o valor da renda deveria estar registrada 

na CTPS do avalista. Afirma que os atos praticados pela demandada lhe 

trouxeram prejuízos e transtornos, pois encontra-se em dia com as 

prestações do consórcio. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Num. 

4502629). Alega sustenta a entrega do regulamento do consórcio a 

autora, quando da assinatura do contrato de adesão, e que após sua 

contemplação foi encaminhado relação da documentação necessária para 

a liberação da carta de crédito. Argui a desídia da contratante, vez que 

não prestou garantia suficiente na forma descrita no contrato, bem como 

não apresentou os documentos necessários para obter a carta de crédito. 

Alega a inexistência de ato ilícito, dano e do nexo de causalidade. Requer 

a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Num. 

4963130). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Os documentos 

que instruem a inicial comprovam que a demandante adquiriu grupo de 

consórcio administrado pela ré, com o objetivo de adquirir um veículo Etios 

Sedan 1.5 XS. É induvidoso que a relação entre as partes é de consumo, 

pois é certo que a consorciada é o destinatário final do produto oferecido 

pela administradora do consórcio. Vê-se que a administradora do 

consórcio comunicou a autora que havia sido contemplada, por meio de 

sorteio. Diante disso, foi pleiteada a liberação da carta de crédito, que 

restou negada sob o fundamento de não aprovação do cadastro do 

avalista. Ora, é de conhecimento público que o próprio veículo adquirido é 

alienado fiduciariamente ao administrador do consórcio, sendo, nesse 

caso, a maior garantia para o grupo consorcial. Ademais, pressupõe-se 

que a análise quanto à capacidade financeira da autora foi feita no 

momento da adesão ao consórcio, já que nenhuma empresa admite 

consorciado que não preencha as suas condições. E, uma vez aprovados 

os documentos da consorciada como suficientes para ingressar no grupo, 

não poderia a ré, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando 

incapacidade econômica da consorciada e/ou do seu 

garante/fiador/avalista. Presume-se não ter havido tal incapacitação, tanto 

que a autora sempre quitou as prestações antes e depois da 

contemplação em sorteio. Com efeito, a consorciada aceita no grupo, e 

que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de 

que, ao ser sorteada, receba o bem contemplado, pois este é o objetivo 

essencial do contrato de consórcio. Se o fato de a consorciada não 

possuir capacidade financeira, isto após contemplação pelo sorteio, 

retirasse dela o direito de ser contemplada, deveria o consórcio não 

permitir que continuasse a participar do grupo. Ao contrário, é 

incontroverso que neste caso, além de continuar no grupo, a autora 

sempre pagou as parcelas, demonstrando seu compromisso em cumprir o 

contrato. A conduta da requerida em negar a liberação da carta de crédito 

fere o princípio da boa-fé contratual e configura o ato ilícito. Além do ato 

ilícito, há prova de dano, de cunho moral, sofrido pela autora, que 

negociou a aquisição de um automóvel, considerando a sua contemplação, 

mas foi surpreendida com a recusa por parte da empresa de consórcio, 

tendo frustrada sua legítima expectativa, razão pela qual é devida a 

indenização por danos morais. No que diz respeito ao valor dos danos 

morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e 

educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso 

concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das 

partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, 

fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos 

pela ofensora e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos 

sofridos. Sopesando o transtorno suportado pela autora, bem como o fato 

de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e 

compensatório, o valor de R$ 5.000,00 se mostra em patamar adequado e 

justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros 

que devem ser observados e o caso em análise. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA ADMINISTRADORA, 

QUE POSTERGOU A EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO EXTRAPOLA OS ABORRECIMENTOS 

DA VIDA COTIDIANA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO 

PELA ADMINISTRADORA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 

LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO, SOB O ARGUMENTO DE 

QUE CAUSARÁ GRANDE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIAL. AUTOR 

QUE FOI CONTEMPLADO E AO TENTAR ADQUIRIR UM IMÓVEL NÃO 

HOUVE A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO, O QUE CARACTERIZA 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EIS QUE NÃO HOUVE 

DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO, MAS RESISTÊNCIA POR PARTE DA 

RECORRENTE EM LIBERAR A CARTA DE CRÉDITO A QUAL O AUTOR FOI 

CONTEMPLADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (Apelação 

Cível nº 201800723294 nº único0044468-20.2016.8.25.0001 - 1ª CÂMARA 

CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - 

Julgado em 11/02/2019) (TJ-SE - AC: 00444682020168250001, Relator: 

Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª CÂMARA 

CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE QUE ADQUIRIU 

CESSÃO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL JUNTO A RÉ, PORÉM, DEPOIS 

DA CONTEMPLAÇÃO, DEU INÍCIO AOS PROCEDIMENTOS DE LIBERAÇÃO 

DA CARTA DE CRÉDITO, SENDO QUE A RÉ NÃO LIBEROU O CRÉDITO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR, HAJA VISTA QUE NÃO CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO 

DEVER DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL, 

ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO QUE PRECEITUA O ART. 373, II, 

DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00414920920108190004, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, 

Data de Julgamento: 02/04/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)” Ex 

positis, julgo procedente o pedido formulado na inicial. Condeno a 

requerida na obrigação de fazer, consistente na liberação, incontinenti, da 

carta de crédito a favor da autora, no valor da contemplação (R$ 

45.190,00), devidamente corrigido. Condiciono a liberação da carta de 

crédito na comprovação do adimplemento das parcelas do consórcio. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das 

demandadas, bem como a da própria requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a requerida a pagar a autora, a título 

de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a 

contagem da correção monetária deve incidir desde a data do 

arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

do patrono da demandante, em verba que arbitro em 15% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 44 de 721



com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 16 de 

dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005685-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005685-52.2018.8.11.0003) Ação de Rescisão Contratual 

c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos Requerente: Rosely de Souza 

Requerida: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos etc. ROSELY 

DE SOUZA qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL c/c PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS contra 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também qualificada no 

processo. A autora aduz que em 06.09.2014, firmou dois contratos com a 

requerida, para aquisição de dois imóveis no empreendimento residencial 

Parque Rosa Bororo, sendo o primeiro contrato n° 52/2014, referente ao 

imóvel situado na Qd. 19, Lt. 13, com área total de 200,00m², no valor total 

de R$ 48.493,81 (quarenta e oito mil reais e quatrocentos e noventa e três 

centavos), cuja entrada seria no importe de R$ 2.464,22 (dois mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e mais 

180 (cento e oitenta) parcelas reajustáveis no valor de R$ 255,85 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Aduz que 

no segundo contrato n° 49/2014, alusivo ao imóvel na Qd. 19, Lt. 12, com 

área total de 200m², no valor de R$ 48.519,64 (quarenta e oito mil, 

quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), o qual fora 

ajustado o pagamento da quantia no importe de R$ 2.441,44 (dois mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a entrada e mais 180 (cento e oitenta) parcelas na quantia de R$ 

255,99 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). 

No tocante ao contrato de n° 52/2014, fora pago até a propositura da ação 

a quantia de R$ 8.177,99 (oito mil, cento e setenta e sete reais e quarenta 

e nove centavos), já referente ao contrato de n° 49/2019, foi saldado o 

importe de R$ 8.399,23 (oito mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e 

três centavos). Alega que a demandada não cumpriu com o contratado, 

pois conforme a avença o término de entrega das obras de infraestrutura, 

seriam entregues em 06.09.2016, entretanto, não fora cumprido tal acordo, 

ante as ações judiciais que tramitam nesta vara, pelo processo n° 

15130-53.2014.811.0003, Código 763532, bem como a Ação Civil Pública 

n° 10605-28.2014.811.0003, Código 755530. Requer a procedência da 

demanda para a rescisão da avença, bem como a restituições dos valores 

pagos e ainda, condenando-a em danos morais. Juntou documentos. O 

pedido de antecipação de tutela fora indeferido (Id. 14335611). Citada, a 

requerida não apresentou defesa, razão pela qual fora decretada a sua 

revelia (Id. 17116524). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a 

requerida não apresentou defesa, embora citada, razão pela qual foi-lhe 

decretada a revelia. Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é 

ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então 

a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e 

não impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no 

impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar 

a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e 

jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], 

verbis: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, 

certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, 

podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não 

exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do 

Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é 

importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao 

juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo 

reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor 

continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo 

concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 

do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito 

da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida 

pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz 

entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. 

(...)”. Ainda: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REVELIA - EFEITOS - EXAME DO 

EXTRATO PROBATÓRIO - MENSALIDADES ESCOLARES - INADIMPLÊNCIA 

- - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - MULTA - ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - 

OBSERVÂNCIA DO LIMITE PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CDC - TERMO 

INICIAL.- A revelia do Réu não conduz, automaticamente, à procedência 

dos pedidos do Autor, uma vez que não se dispensa a existência de 

elementos suficientes para a persuasão do Julgador, de modo a formar o 

seu livre convencimento. Todavia, os efeitos do art. 319, do CPC, não 

podem ser afastados pelo Magistrado se, nos autos, existem fortes 

indícios de veracidade das alegações da parte Autora e não há qualquer 

evidência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos de seu direito. 

(...) (TJ-MG – AP 10024133057778001, Relator Roberto Vasconcellos, 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julg. 08.09.2015, publ. 10.09.2015)”. É relativo, pois, o 

efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Adentro diretamente no 

mérito da lide observando que a questão cinge-se nos descumprimentos 

dos contratos firmados entre as partes. É inconteste a existência de 

vínculo entre as partes, por meio do instrumento particular de promessa de 

compra e venda sob os contratos n° 49/2014 e 52/2014, para aquisição 

dos imóveis representado pelos Lotes 12 e 13, quadra 19, com área de 

200,00m² cada, cujos preços seriam pagos em 180 (cento e oitenta reais) 

prestações de R$ 255,85 e R$ 255,99, respectivamente, restando 

indiscutível que a relação submetida a análise judicial trata-se de típica 

relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Consta nos autos, que no contrato de n° 49/2014, a 

demandante efetuou a entrada R$ 2.441,44 e o pagamento das parcelas 

de nº 01 a 19, cujo montante se deu no total de R$ 8.399,23 (Id. 14308765 

– Pág. 01). Como também efetuou o pagamento no outro contrato n° 

52/2014, com entrada de R$ 2726,23, sendo o pagamento das parcelas de 

nº 01 a 19, os quais deram o valor total R$ 8.177,49 (Id. 14308765 – Pág. 

02). Contudo, conforme decisão deste juízo no dia 23.09.2014 na Ação 

Civil Pública Código 755530, a qual tramita nesta vara, onde a ré configura 

como polo passivo do feito, cuja determinação fora a suspensão de todas 

as obras no loteamento vindicado, bem como a imediata suspensão das 

vendas dos imóveis, assim sendo a requerida sabia da existência da lide, 

como também sabia que as obras de infraestrutura não estariam prontas 

em 06.09.2016 como avençadas (Id. 14308619 – Pág. 02). In casu, como 

alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e 

exclusiva culpa da requerida. Deve, assim, responder pelas 

consequências do inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC 

em vigor. "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos." Destarte, em face do 

inadimplemento das obrigações pactuadas, a autora é lícita pedir a 

rescisão contratual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INJUSTIFICADO ATRASO NA 

ENTREGA. MORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO 

DO RÉU A RESCINDIR O CONTRATO E DEVOLVER INTEGRALMENTE AS 

PARCELAS PAGAS PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO 

MERECE PROSPERAR. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREEDIMENTO. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS PELOS CONTRATANTES EM CASO DE RESCISÃO EM 

CONTRATOS IMOBILIÁRIOS POR CULPA DA RESPONSÁVEL PELO 

EMPREENDIMENTO QUE FOI TRATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ¿Em contratos 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula 

contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao 

término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de 
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quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ¿ integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa o 

desfazimento. (REsp 1300418 SC. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

DA SÚMULA 543 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00157247120168190004, 

Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 

28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). Em vista dessas 

constatações, dúvida não resta de que, realmente, deve ser julgada 

procedente a demanda, em virtude do inadimplemento da ré, o que garante 

a autora o direito em ver rescindido, judicialmente, o pacto, eis que a falta 

de cumprimento das obrigações assumidas acarreta e acarretará 

prejuízos diretos a ela. Gize-se que a devolução de valores pagos sem a 

correta incidência de correção monetária, mostra-se descabida, pois 

favorece apenas uma das partes, no caso, a parte ré, a indicar 

enriquecimento sem causa, impossível de admitir-se. Dessa forma, é 

devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de 

uma parte em detrimento da outra, a mais fraca, além do que, constitui 

mera atualização da moeda, ou seja, não é um "plus" que se acresce, mas 

um "minus" que se evita. Assim, a correção monetária deve incidir a contar 

do desembolso, quando aquele que hoje deve restituir já podia fazer uso 

das importâncias recebidas. No que tange a cláusula compromissória de 

n° 26, a qual fora estipulado entre as partes - compulsória da arbitragem - 

(Id. 14308752 – Pág. 04), não observou a lei cogente do artigo 51, VII, do 

CDC, isto é, pacificado nos Tribunais Brasileiros quanto à aplicabilidade do 

código consumerista, quando evidenciado que a transação do imóvel foi 

firmada por pessoa física e empreendimento imobiliário, sendo nula a 

cláusula citada que determina a utilização compulsória da arbitragem, 

ainda que satisfeitos os requisitos da Lei n° 9.307/96. Neste sentir, é 

reconhecida a competência da jurisdição estatal para o processo e 

julgamento da ação de rescisão contratual. Segue o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO. RECUSA TÁCITA DO CONSUMIDOR. MULTA 

CONTRATUAL. RESCISÃO MOTIVADA PELA APELANTE. (...). 2. Sendo 

consumerista a relação, inafastável é a aplicação do art. 51, inciso VII, do 

CDC, que considera nula de pleno direito a cláusula que determina a 

utilização compulsória de arbitragem, ainda que porventura satisfeitos os 

requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96. 3. Presume-se recusada a 

arbitragem pelo consumidor ao mover ação discutindo o pacto perante o 

Poder Judiciário, havendo negativa (ou renúncia) tácita da cláusula 

compromissória. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00678363020088090051, Relator: 

LUSVALDO DE PAULA E SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2019, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019). No comentário de 

Cláudia Lima Marques: “(...) Arbitragem compulsória: As cláusulas 

contratuais que imponham a arbitragem no processo criado pela Lei de 

1996 devem ser consideradas abusivas, forte no art. 4º, I e V, e art. 51, IV 

e VII, do CDC, uma vez que a arbitragem não estatal implica privilégio 

intolerável que permite a indicação do julgador, consolidando um 

desequilíbrio, uma unilateralidade abusiva ante um indivíduo tutelado 

justamente por sua vulnerabilidade presumida em lei. No sistema da nova 

Lei (arts. 6º e 7º da Lei 9.307/1996), a cláusula compromissória prescinde 

do ato subsequente do compromisso arbitral. Logo, por si só, é apta a 

instituir o juízo arbitral, via sentença judicial, com um só árbitro (que pode 

ser da confiança do contratante mais forte, ou por este remunerado); logo, 

se imposta em contrato de adesão ao consumidor, esta cláusula 

transforma a arbitragem “voluntária” em compulsória, por força da 

aplicação do processo arbitral previsto na nova lei. A jurisprudência 

brasileira, inclusive o E. STJ, tem sido sensível a este problema e 

considera abusiva a cláusula de arbitragem frente a consumidores, em 

especial, mas não somente, os contratos de adesão, mesmo que tenham 

sido cumpridos os requisitos para contrato de adesão do art. 4º da Lei de 

Arbitragem”. (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. 

Revista dos Tribunais: São Paulo, Pág. 954.) Concernente ao dano moral e 

o valor a ser arbitrado pelo julgador, a jurisprudência tem assentado o 

seguinte entendimento: "A indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com 

a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, 

o autor da ofensa" (TJSP, AC nº 198.945-1/7, Rel. Des. Cezar Peluso, RT 

706/67). Tem-se que, tratando-se de dano moral, o conceito de 

ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando 

punir o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter 

compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao 

mal por ela sofrido. A este respeito, eis a lição do magistrado paranaense 

Clayton Reis: "O magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos 

do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e 

arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de 

estimação dos danos extrapatrimoniais, decorre do arbítrio do Juiz. O 

arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram 

para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima, serão 

semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena 

criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (in "Avaliação do Dano 

Moral", Ed. Forense, RJ, 1998, pág. 64). É certo que inexiste um parâmetro 

legal para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A 

indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do 

dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída 

ao julgador que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, 

atendendo a alguns critérios, quais sejam: a posição social do autor, o 

grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter 

sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo 

ao lesionador. Não se pode olvidar que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas há que atender 

ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Isto posto, arbitro os danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A 

quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, 

compensando o sofrimento e constrangimento da autora, representando 

sanção à requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando 

adotar medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex Positis, e de tudo 

mais que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial. Declaro 

rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóveis sob os 

contratos de n° 52/2014 e 49/2014. Declaro nula a cláusula n° 26 dos 

contratos citados – cláusula compromissória. Determino que a requerida 

promova as restituições dos valores pagos no importe total de R$ 

16.576,72 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e 

dois centavos) com a devida correção monetária a partir do desembolso 

de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, 

no valor de 1% ao mês. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da demandada, bem como a da própria requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a 

autora a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o 

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção monetária incide a 

partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de 

dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. 

Condeno-as, também, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor 

indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 16 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual 

Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014758-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1014758-14.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Robson Araújo da Silva ME Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 46 de 721



CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ROBSON ARAÚJO DA 

SILVA ME, também qualificado no processo. O requerente pugnou pela 

extinção do feito, tendo em vista que a ré liquidou o débito 

extrajudicialmente (Num. 27047928). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Não há 

que determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 

2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001425-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSE FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

ROGER GUILHERME DIAS VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001425-92.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGER GUILHERME DIAS VITOR, LEYSE FERREIRA DIAS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e 

examinados. Vistas às partes para, querendo, se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000218-92.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE FABIANO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. Tendo em vista a irresignação 

quanto ao laudo pericial, vistas às partes para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. Saem os presentes intimados. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000602-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EMERSON BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

exp ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000602-55.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONAS EMERSON BAZAN REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Saem as partes intimadas para, querendo, 

impugnar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINDO RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003356-04.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIOLINDO RODRIGUES FILHO RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte autora 

não compareceu para a sua submissão à perícia médica, DETERMINO seja 

realizada a sua intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, §1º, CPC/2015) Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004599-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BEZERRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004599-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WESLEY BEZERRA FREITAS RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005369-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005369-73.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE REQUERIDO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 47 de 721



SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. Vistas às partes para, 

querendo, impugnar o laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005679-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OEDSON SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005679-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): OEDSON SANTOS FIGUEIREDO RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte autora não compareceu 

para submissão à perícia médica, DETERMINO seja realizada a sua 

intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito (art. 485, §1º, CPC/2015). Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006634-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006634-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Vistas às partes para, querendo, se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009694-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINO MARCONDES GUIMARAES TOLEDO PIZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009694-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ARGENTINO MARCONDES GUIMARAES TOLEDO PIZZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e 

examinados. As parte saem intimadas para, querendo, impugnarem o 

laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012766-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSOMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012766-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JACKSOMAR ALVES DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Tendo em vista a irresignação quanto ao 

laudo pericial, vistas às partes para impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Saem os presentes intimados Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013643-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO SANTANA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013643-89.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANGELO SANTANA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Vistas às partes 

para, querendo, apresentarem impugnação ao laudo pericial, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006151-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006151-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANE ALVES DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte autora não compareceu 

para submissão à perícia médica, DETERMINO seja realizada a sua 

intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito (art. 485, §1º, CPC/2015). Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005934-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005934-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILSON DA SILVA GUSMAO RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 
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DE SEGUROS Vistos e examinados. Intime-se a parte autora pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005951-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ABREU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005951-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): AMANDA ABREU DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte autora 

não compareceu para submissão à perícia médica, DETERMINO seja 

realizada a sua intimação pessoal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito (art. 485, §1º, CPC/2015). Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002946-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRENDENE S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DRESCH OAB - RS88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINA COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015817-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015923-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ESPERIDIAO DE SA (REQUERIDO)

CAFÉ QUITADA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016121-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO SATYRO PELOSI OAB - SP151097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002014-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY PAULO DA SILVA OAB - PR27464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO MACHADO CHERULLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002014-55.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA RÉU: ARNALDO 

MACHADO CHERULLI Vistos e examinados Encerrada a instrução 

processual, saem os presentes intimados para apresentar memorias no 

prazo legal. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001833-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELECAO DE PROPAGANDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001833-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES REQUERIDO: SELECAO 

DE PROPAGANDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME Vistos e 

examinados. Devolva-se à comarca de origem com as baixas e anotações 

de estilo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004968-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIMORVAN PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004968-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIMORVAN PAIM REQUERIDO: ZOOTEC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos e examinados. 

Devolva-se à Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003180-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UIGNE MAX MENEZES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ESCOLASTICO RODRIGUES DE NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008901-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

PERÍCIAS REALIZADAS NO MULTIRÃO DPVAT, CONFORME RELAÇÃO 

ANEXADA NO MOVIMENTO ANTERIOR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004068-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007789-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007789-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de outubro de 2019 às 09:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 
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antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, de modo 

que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a 

formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados 

na exordial. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL 

CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. 

PLAUSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário 

que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC 

- No caso dos autos, a parte agravante não demonstra a probabilidade do 

direito, devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução 

processual, de modo que não há motivos que autorizam, neste momento 

processual, a tomada de medida tão grave para ser deferida sem a devida 

instrução do feito e, ainda, esgota os pedidos da inicial. AGRAVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079018321, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079018321 RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/02/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução processual. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007789-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTAR NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386432 Nr: 183-38.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDNILSON BRONHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BATISTA 

TORRES - OAB:RS/45.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 Vistos e examinados.

 Determino que a serventia certifique se existem valores penhorados, 

depositados em conta judicial vinculada a estes autos, haja vista que os 

documentos atinentes à penhora on line realizada indicam apenas bloqueio 

(fls. 82/85).

 Havendo valores penhorados, estes deverão ser liberados para o titular 

da conta bancária onde a penhora foi formalizada, haja vista que o 

processo foi extinto por desídia da parte autora/exequente.

 Na sequência, retornem os autos ao arquivo.

 Desde já, adianto que, não havendo valores penhorados, poderá a Sra. 

Gestora certificar o fato nos autos e, de imediato, retornar o feito ao 

arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446427 Nr: 1609-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ, 

KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 foi feito em 22/08/2017 - Guia 924977-P).E, ainda, 20% do valor da 

indenização em danos materiais (devolução de valores), que totaliza 

R$10.057,18 e suas atualizações (considerando que este depósito foi 

feito em 29/03/2019). POR TODO O EXPOSTO, DETERMINO: 01 – A 

expedição de alvará para que a parte exequente possa levantar os 

valores da condenação em danos morais (R$18.024,93) e suas 

atualizações, considerando o depósito efetuado em 22/08/2017; 02 – A 

expedição de alvará para que a parte exequente possa levantar os 

valores da condenação em danos morais/devolução de valores 

(R$50.285,93) e suas atualizações, considerando o depósito efetuado em 

29/03/2019; 03 – A expedição de alvará para que o advogado da 

exequente possa levantar os valores devidos à título de condenação em 

honorários advocatícios fixados em 20% do total da condenação, sendo 

então: R$3.604,98 e suas atualizações (considerando o depósito feito em 

22/08/2017) e R$10.057,18 e suas atualizações (considerando o depósito 

foi feito em 29/03/2019). Sendo insuficientes os valores depositados nos 

autos, para a expedição de todos os alvarás, intime-se o BANCO DO 

BRASIL para a complementação, no prazo de 05 dias. Sendo suficientes 

os valores depositados, e havendo remanescente após o pagamento de 

todos os alvarás acima mencionados, libere-se o remanescente para o 

BANCO DO BRASIL. Na sequência, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741229 Nr: 2823-67.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS5871

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. 

Expeça-se alvará judicial do valor depositado a título de honorários 

periciais em favor da parte requerida. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 858587 Nr: 2697-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ, 

KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 de alvará para que a parte exequente possa levantar os valores da 

condenação em danos morais/devolução de valores (R$50.285,93) e suas 

atualizações, considerando o depósito efetuado em 29/03/2019; 03 – A 

expedição de alvará para que o advogado da exequente possa levantar 

os valores devidos à título de condenação em honorários advocatícios 

fixados em 20% do total da condenação, sendo então: R$3.604,98 e suas 

atualizações (considerando o depósito feito em 22/08/2017) e 

R$10.057,18 e suas atualizações (considerando o depósito foi feito em 

29/03/2019). Sendo insuficientes os valores depositados nos autos, para 

a expedição de todos os alvarás, intime-se o BANCO DO BRASIL para a 

complementação, no prazo de 05 dias. Sendo suficientes os valores 

depositados, e havendo remanescente após o pagamento de todos os 

alvarás acima mencionados, libere-se o remanescente para o BANCO DO 

BRASIL. Na sequência, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858587 Nr: 2697-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ, 

KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA INFORMAR DADOS 

BANCÁRIOS COMO BANCO, AGÊNCIA E CONTA, SE CORRENTE OU 

POUPANÇA, BEM COMO CNPJ DO FAVORECIDO PARA EXPEDIÇÃO DO 

ALVARÁ DOS VALORES REMANESCENTES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711923 Nr: 6960-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:18686 O

 INTIMAÇÃO do patrono do executado para no prazo legal manifestar 

sobre o documento de fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756775 Nr: 11360-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL MAIS FARMACIA E DROGARIA 

LTDA ME, JOSE CARLOS ZEFERINO, MARCOS SERGIO GUILHERME DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Devendo providenciar a emissão da 

guia para depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? 

Diligências ? Emissão de guias, devendo informar a numeração única, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794893 Nr: 12315-49.2015.811.0003

 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: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287, LEONARDO TREVISAN - OAB:77202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal apresentar suas 

contrarrazões à apelação da requerida de fls. 137/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451251 Nr: 6431-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, 

RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da patrona do exequente para no prazo legal retirar a 

certidão de crédito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803975 Nr: 15895-87.2015.811.0003

 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: ESPOLIO DE JERONIMO ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA, CELGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impgunação à 
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contestação de fls.68/69.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000733-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000733-93.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEICE MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior esquerdo. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior esquerdo (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00. 

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

4.725,00 com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, 

CPC/2015). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001618-10.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE MESSIAS PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 25% da estrutura torácica. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

13.500,00. B) Tipo de lesão: estrutura torácica (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 25%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Saem os presentes intimados. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002236-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE FRANCISCA MARINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002236-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JEOVANE FRANCISCA MARINHEIRO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do 

laudo pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 75% do ombro 

esquerdo e 25% da estrutura torácica. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: OMBRO ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 
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Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 75%. C) 

Valor devido: R$ 2.531,25. ESTRUTURA TORÁCICA: A) Cobertura máxima: 

R$ 13.500,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 3.375,00. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007191-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS DUQUE PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007191-29.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAULO VINICIUS DUQUE PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 50% do membro inferior direito. Assim, 

o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

4.725,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000989-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALESSANDRO MARTINS BARBOSA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% do pé esquerdo. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 6.750,00. B) Tipo de lesão: pé esquerdo 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante 

tem direito a receber o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Saem os presentes intimados. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001979-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDETE CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001979-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIVANDETE CAMPOS LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do 

laudo pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 50% do ombro 

esquerdo e 25% da estrutura torácica. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: OMBRO ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) 

Valor devido: R$ 1.687,50. ESTRUTURA TORÁCICA: A) Cobertura máxima: 

R$ 13.500,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 3.375,00. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 5.062,50. Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 5.062,50, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(art. 98, §3º, CPC/2015). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002254-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002254-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 25% do quadril direito e 10% do quadril esquerdo. Assim o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: QUADRIL DIREITO: A) 

Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 25%. C) Valor devido: R$ 843,75. QUADRIL 

ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. C) Valor devido: R$ 

337,50. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 

1.181,25. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

1.181,25, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002915-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002915-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILBERTO GONCALVES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 75% da coluna cervical. Assim, o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: 

coluna cervical (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 75%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 10.125,00. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.125,00, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003512-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MICAEL SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003512-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TIAGO MICAEL SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, 

observa-se que foi quantificada em 75% do ombro direito. Assim, o 

pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Tipo de lesão: ombro direito (percentual aplicável segundo 

tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor 

de R$ 2.531,25. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

2.531,25 com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003786-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAYSA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% do ombro direito e 50% do tornozelo esquerdo. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: OMBRO DIREITO: A) 

Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. 

TORNOZELO ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) 

Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004191-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004191-26.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado que 

a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem 

observa-se que foi quantificada em 100% da estrutura neurológica. Assim 

o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

13.500,00. B) Tipo de lesão: membro inferior esquerdo e membro inferior 

direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 100%. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), devendo ser deduzida a quantia paga 

administrativamente de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). 
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Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENIO NUNES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005678-60.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERIENIO NUNES DE QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do 

laudo pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 75% do punho direito. 

Assim, o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão da 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 

3.375,00. B) Tipo de lesão: punho direito (percentual aplicável segundo 

tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor 

de R$ 2.531,25. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, 

I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

2.531,25, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN MONTEIRO MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005721-60.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANDERLAN MONTEIRO MARINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% do pé direito. Assim, o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 6.750,00. B) Tipo de lesão: pé direito 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante 

tem direito a receber o valor de R$ 3.375,00. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 3.375,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006461-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006461-86.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% da mão esquerda. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior esquerdo e membro inferior direito (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber 

o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) 
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ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Saem os presentes intimados. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006848-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006848-33.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO PEDRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 10% da estrutura crânio 

facial. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: estrutura crânio-facial. C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 10%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 1.350,00. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 1.350,00, com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007569-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007569-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de 

seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, 

em virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% de membro inferior direito. Assim o pagamento da 

indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a 

parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez 

permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve se ater a 

extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria 

restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, 

comprovada a invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao 

seguinte valor: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: 

membro inferior direito (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser deduzida a 

quantia já recebida administrativamente na importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalendo a R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos, com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Saem os presentes intimados. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009234-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009234-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALTENIR MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% do pé direito. Assim, o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 58 de 721



o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 6.750,00. B) Tipo de lesão: pé direito 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante 

tem direito a receber o valor de R$ 3.375,00. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 3.375,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.” Saem os 

presentes intimados. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009385-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENITES MACHUCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009385-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS BENITES MACHUCA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 75% do punho direito. Assim o pagamento da indenização 

deverá ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O 

artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, 

vigente à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo 

certo que a graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e 

o grau de invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: membro inferior 

esquerdo e membro inferior direito (percentual aplicável segundo tabela 

SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 

75%. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, CPC/2015). 

Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009736-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009736-43.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SERGIO RODRIGUES DE ABREU RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do 

laudo pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 100% de membro 

inferior direito. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: membro inferior direito (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 100%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 13.500,00. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

13.500,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.” Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar por mim,____, foi 

lavrado o termo que vai assinado pelos presentes. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012498-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FREIRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012498-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDNA FREIRE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos 
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e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na 

qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de 

lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do laudo 

pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 25% da estrutura 

pélvica. Assim, o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 13.500,00. B) Tipo de lesão: estrutura pélvica (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 25%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 3.375,00. Ante o exposto, resolvendo o mérito na 

forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de R$ 3.375,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Sendo a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino a suspensão da 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(art. 98, §3º, CPC/2015). Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Saem os presentes intimados. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012734-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012734-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DOUGLAS HENRIQUE NUNES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 75% do membro inferior direito e 50% do punho esquerdo. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO INFERIOR: A) 

Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 75%. C) Valor devido: R$ 7.087,50. PUNHO 

ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 

1.687,50. Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 

8.775,00. Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

8.775,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, 

ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas em relação ao 

autor, nos termos do art. 98, §3º, CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012825-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012825-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO RODRIGUES DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte 

requerente pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões 

permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em análise do laudo 

pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi quantificada em 

75% do tornozelo esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá 

ser adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Tipo de lesão: tornozelo esquerdo (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 75%. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos, 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Saem os presentes 

intimados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013699-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013699-25.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TULIO BARBOZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% do membro inferior direito e 50% do ombro direito. 

Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à 

lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona 

a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso 

de invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização 

deve se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. 

Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO INFERIOR DIREITO: 

A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 4.725,00. OMBRO 

DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. 

Dessa forma, a demandante tem direito a receber o valor de R$ 6.412,50. 

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 

6.412,50, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005366-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DOS SANTOS VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005366-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE HONORIO DOS SANTOS VIDOTTO REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia 

indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas em 

acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% do membro inferior direito e 25% da estrutura 

neurológica. Assim o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO 

INFERIOR : A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 4.725,00. 

ESTRUTURA NEUROLÓGICA: A) Cobertura máxima: R$ 13.500,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 25%. C) 

Valor devido: R$ 3.375,00. Dessa forma, a demandante tem direito a 

receber o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

CONDENO a parte requerida no pagamento de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008405-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDINO FERREIRA VASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008405-55.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JORDINO FERREIRA VASCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Ressai do laudo pericial que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem, observa-se que foi 

quantificada em 50% do membro superior esquerdo, 75% do ombro direito 

e 25% do pé esquerdo. Assim o pagamento da indenização deverá ser 

adequado à extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, 

da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à 

época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 9.450,00. B) Percentual 

de debilidade apurado na perícia médica realizada = 50%. C) Valor devido: 

R$ 4.725,00. OMBRO DIREITO: A) Cobertura máxima: R$ 3.375,00. B) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada = 75%. C) 

Valor devido: R$ 2.531,25. PÉ ESQUERDO: A) Cobertura máxima: R$ 

6.750,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica realizada 

= 25%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a demandante tem 

direito a receber o valor de R$ 8.943,75 (oito mil novecentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONDENO a parte 

requerida no pagamento de R$ 8.943,75 (oito mil novecentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o 
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evento danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009145-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER CONCEICAO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009145-13.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VAGNER CONCEICAO DE ALCANTARA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA de seguro DPVAT, na qual a parte requerente 

pleiteia indenização junto à ré, em virtude de lesões permanentes sofridas 

em acidente de trânsito. Em análise do laudo pericial, restou demonstrado 

que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 50% do membro inferior 

esquerdo. Assim, o pagamento da indenização deverá ser adequado à 

extensão à lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro inferior esquerdo 

(percentual aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica realizada = 50%. Dessa forma, a demandante 

tem direito a receber o valor de R$ 4.725,00. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 4.725,00, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEON RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000692-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEON RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Ressai do 

laudo pericial que a parte autora ficou parcialmente incapacitada. Quanto à 

porcentagem, observa-se que foi quantificada em 50% de membro 

superior direito. Assim, o pagamento da indenização deverá ser adequado 

à extensão da lesão que acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do 

sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: A) Cobertura 

máxima: R$ 9.450,00. B) Tipo de lesão: membro superior direito (percentual 

aplicável segundo tabela SUSEP). C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 50%. No caso, já houve o pagamento integral na 

via administrativa, não fazendo jus a parte autora a qualquer 

complementação, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido 

inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Sendo a parte autora beneficiária 

da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 98, §3º, CPC/2015). 

Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades necessárias, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.” Saem os 

presentes intimados. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009810-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009810-97.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL VIANA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA de seguro 

DPVAT, na qual a parte requerente pleiteia indenização junto à ré, em 

virtude de lesões permanentes sofridas em acidente de trânsito. Em 

análise do laudo pericial, restou demonstrado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada. Quanto à porcentagem observa-se que foi 

quantificada em 50% da mão esquerda e 50% do ombro esquerdo. Assim 

o pagamento da indenização deverá ser adequado à extensão à lesão que 

acometeu a parte autora. O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação 

dada pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do sinistro, menciona a 

indenização de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de 

invalidez permanente, sendo certo que a graduação da indenização deve 

se ater a extensão da lesão e o grau de invalidez permanente. Ademais, 

tal matéria restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” 

(Súmula 474, STJ). Dessa forma, comprovada a invalidez permanente 

parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da 

lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o decidido tem-se 

que a parte autora faz jus ao seguinte valor: MÃO: A) Cobertura máxima: 

R$ 9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 
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realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 4.725,00. OMBRO: A) Cobertura 

máxima: R$ 3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica realizada = 50%. C) Valor devido: R$ 1.687,50. Dessa forma, a 

demandante tem direito a receber o valor de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016538-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIO DE AMORIM BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016538-86.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MAURO JUNIO 

DE AMORIM BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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 AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016540-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMARA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016540-56.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ILMARA VIEIRA 

DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016543-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REISSON FABRICIO ABRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016543-11.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:REISSON 

FABRICIO ABRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAYLSON DOS SANTOS TORRES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016544-93.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DORNELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE ANICESIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016555-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE LAZARIN PADULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016555-25.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIELE 

LAZARIN PADULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAUREMI 

RODRIGUES NASCIMENTO SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016563-02.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:COCOLANDIA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PEDRO VINICIUS DOS REIS POLO PASSIVO: ENERGISA 
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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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016565-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PLACIDIO TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016565-69.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ALINE PLACIDIO 

TRAJANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016569-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA 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)

 

PROCESSO n. 1016569-09.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FATIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016595-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS CAMPELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016595-07.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCA DAS 

CHAGAS CAMPELO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002384-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc. Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio o médico 

especialista em medicina do trabalho, Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 

4.142-MT, e fixo desde já os honorários no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), em consideração a complexidade da matéria e a 

defasagem dos valores previstos pela Resolução nº 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, intime-o. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos 

termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deva 

ser produzida pelo INSS, considerando a dificuldade da parte autora 

cumprir o encargo. Intimem-se às partes para que apresentem seus 

quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não apresentados. Em 

seguida, solicite-se do médico perito o agendamento da perícia e a 

indicação do local onde esta se realizará, devendo o ato pericial se dar 

dentro de 30 (trinta) dias, comunicando este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que seja possível a intimação das partes 

para comparecerem ao ato em tempo hábil. Quanto a incapacidade 

laborativa, deverá ser avaliada não somente a última profissão exercida 

pela parte autora, devendo ser levado em consideração seu grau de 

escolaridade e perspectiva de aprendizagem em razão de sua idade, bem 

como deve, impreterivelmente, informar quando que a incapacidade foi 

adquirida. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados da data de realização da perícia. Com a juntada do laudo 

pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o laudo pericial, 

providencie-se o pagamento do valor referente aos honorários do Sr. 

Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de Pagamentos de 

Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o INSS para que tome 

conhecimento da presente demanda e conteste o feito, comunicando-o 

ainda da perícia médica designada, bem como para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se 

tratar de ação decorrente de acidente de trabalho. Encaminhem-se os 

quesitos apresentados pelas partes ao perito. Cumpre ressaltar que 

eventuais pedidos de tutela de urgência serão apreciados após a perícia 

médica, tendo em vista o risco de irreversibilidade da decisão, as provas 

dos autos estarem frágeis neste momento processual e por terem sido 

produzidas unilateralmente pela parte autora. Contestado o feito e 

manifestado às partes quanto ao laudo pericial, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016597-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016597-74.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON DOS SANTOS MARTINS RÉU: CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. Inicialmente, 

antes de analisar o pedido de Antecipação de Tutela, INTIME-SE a parte 

reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos certidão 

atualizada do SCPC/SERASA, sob pena de indeferimento da liminar 

pleiteada. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016544-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DORNELES REQUERIDO: CLARO SA 

Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a 

AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, 

estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de 

Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SERPA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016530-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA SERPA DE MENEZES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise 

ao preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância 

com o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o 

que dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012536-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que, a peça 

contestatória (ID 26385822) encontra-se dentro do prazo legal. Assim, 

impulsiono os autos para intimar o advogado da parte promovente para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à 

contestação. RONDONÓPOLIS, 16 de dezembro de 2019. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016618-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016618-50.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDOMAR 

NUNES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011169-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PADARIA PAO DOCE PAO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que, a peça 

contestatória (ID 26377914) encontra-se dentro do prazo legal. Assim, 

impulsiono os autos para intimar o advogado da parte promovente para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação à 

contestação. RONDONÓPOLIS, 16 de dezembro de 2019. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016323-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016323-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo 

obter provimento judicial determinando Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora (UC nº 6/1885534-6). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, no valor de R$ 2.908,66 (dois mil 

novecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), visto ser 

proveniente de suporta irregularidade no medidor de energia. Diante da 

ausência de pagamento da referida fatura, existe a possibilidade de a 

reclamada suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. De outra banda, quanto ao periculum in mora, resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Posto isso, aguardar a concessão da tutela somente no final 

da demanda demonstra indubitavelmente danos de difícil reparação à parte 

reclamante. Por outro lado, conceder a antecipação da tutela não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser 

revogado a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que a empresa ré – ENERGISA – não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC: 6/1885534-6, tão somente com relação ao débito objeto da 

lide e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Advirta-se ainda o autor que, caso não 

compareça, injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma 

do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento 

nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do 

mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015472-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECY APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015472-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LECY APARECIDA MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o 

consumo de energia faturado e cobrado no valor de R$ 5.648,23 (cinco 

mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), visto ser 

proveniente de recuperação de consumo. Ocorre que diante do mesmo 

débito, a reclamada vem ameaçando a consumidora de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem como, em 

proceder com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6-99179-4, tão somente 

com relação às faturas ora discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, 

determino que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da reclamante 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que 

providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte 

reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, 

fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras 

sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento 

nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do 

mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016329-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KRASNIEVICZ AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016329-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODRIGO KRASNIEVICZ AMARAL REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim 

de que a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros 

Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016555-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE LAZARIN PADULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016555-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIELE LAZARIN PADULA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, objetivando 

que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia elétrica, 

bem como, suspenda o valor da cobrança a ser questionado, sendo 

assim, abstendo-se de efetuar a inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de Protestos). Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente 

apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal 

providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, visto que foram cobradas duas faturas no mês de Outubro uma 

no valor de R$ 1.930,50(mil novecentos e trinta reais e cinquenta 

centavos) e a outra no valor de R$10.401,67(dez mil quatrocentos e um 

reais e sessenta e sete centavos), visto ser proveniente de recuperação 

de consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento das referidas 

faturas, existe a possibilidade da reclamada suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, e ainda 

proceder com a negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo 

de 05 (cinco) dias,a suspensão da cobrança do débito objeto da lide no 

valor total de R$ 12.332,17(doze mil trezentos e trinta e dois reais e 

dezessete centavos), bem como, abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/ 912047-8, tão somente com relação às faturas ora 

discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome das reclamantes junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016510-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016510-21.2019.8.11.0003. 
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REQUERENTE: MARIA SONIA DUARTE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida se abstenha a realizar o corte em sua 

energia elétrica UC 6/689811-8, bem como, suspendam as cobranças do 

débito nos valores de R$ R$1.251,90 (um mil duzentos e cinquenta e um 

reais e noventa centavos) e R$9.719,79 (nove mil setecentos e dezenove 

reais e setenta e nove centavos), ambas com vencimento em 30/12/2019, 

inclusive se abstenha de incluir o nome da parte requerente nos cadastros 

pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado nos valores de R$ 1.251,90 (um mil 

duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e R$ 9.719,79 (nove 

mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), ambas com 

vencimento em 30/12/2019, visto ser proveniente recuperação de 

consumo. Ocorre que, diante da ausência de pagamento das referidas 

faturas, existe a possibilidade de a reclamada suspender o fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como, incluir o nome 

da requerida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão das 

cobranças do débito objeto da lide nos valores de R$ R$1.251,90 (um mil 

duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e R$9.719,79 (nove 

mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), abstendo-se 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da parte reclamante UC 6/689811-8, tão somente com relação o debito 

discutido na lide, e caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, DETERMINO que a 

reclamada abstenha-se de incluir o nome da parte reclamante junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a 

exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada 

não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016481-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016481-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS RODER DE PAULA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que cesse imediatamente com as 

cobranças indevidas em face do autor, bem como, exclua o nome do autor 

dos órgãos de proteção de credito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016493-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016493-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência, pretendendo 

obter provimento judicial determinando Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora (UC nº 6/2614066-5). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 
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de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, nos valores de R$ 15.373,88 (quinze mil 

trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) e outra fatura no 

valor de R$ 17.348,07 (dezessete mil trezentos e quarenta e oito reais), 

sendo assim, pode se levar em conta a grande diferença do histórico de 

consumo. Diante da ausência de pagamento das referidas faturas, existe 

a possibilidade de a reclamada suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. De outra banda, quanto ao 

periculum in mora, resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Posto isso, aguardar a 

concessão da tutela somente no final da demanda demonstra 

indubitavelmente danos de difícil reparação à parte reclamante. Por outro 

lado, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que, se for o caso, poderá ser revogado a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no 

art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a empresa ré – 

ENERGISA – não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC: 6/2614066-5, tão somente com 

relação aos débitos objeto da lide e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Advirta-se ainda o 

autor que, caso não compareça, injustificadamente, ao ato, o processo 

será extinto, na forma do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o caso requer, 

com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o 

cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se 

for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015945-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015945-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE BORGES SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ BORGES 

DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em 

que pede a antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço 

público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, que necessita dos 

insumos prescritos pelo médico: FRALDAS GERIÁTRICAS, TAMANHO M. 

Requereu que seja disponibilizado pelos requeridos imediatamente de 

modo gratuito os insumos retro mencionados, os quais foram prescritos 

pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre da gravidade da enfermidade do paciente, que 

necessita dos referidos insumos, em regime de urgência. Com a petição 

inicial foram juntados documentos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Inicialmente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, verifico que a petição inicial fornece elementos 

mais que suficientes para embasar a concessão da liminar. O relevante 

fundamento da demanda (fumus boni iuris), para fins do art. 497, do 

Código de Processo Civil, decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com DOENÇA 

CEREBROVASCULAR (CID 10 I67). Assim, frente à situação narrada e, de 

todo o exposto, para garantia da vida e da saúde do paciente, a 

concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera parte postulada 

é medida que se impõe. Por tais considerações, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie os insumos prescritos pelo médico, quais sejam FRALDAS 

GERIÁTRICAS, TAMANHO M, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, EM 

REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se 

aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, em 

caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como 

meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que 

necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. No mais, CITEM-SE os réus, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os 

benefícios do art. 212, §2.º do Código de Processo Civil. Diante da 

urgência que o caso requer, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO. 

Expeça-se carta precatória, instruindo-a com cópia dos documentos 

essenciais ao fiel cumprimento desta decisão. Isento de custas, conforme 

o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015851-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FLORENCA DE SOUZA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015851-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOELMA FLORENCA DE SOUZA CONSTANTINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS DECISAO SERVINDO DE 

MANDADO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOELMA FLORENCA DE 

SOUZA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a 

antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço público essencial 

à saúde e à própria vida da enferma, a qual não pode mais esperar diante 

da necessidade do medicamento prescrito pelo médico, qual seja, 

ENOXOPARINA (VERSA) 40MG, uma dose diária. Requereu que seja 

disponibilizado pelos requeridos imediatamente de modo gratuito o 

medicamento retro mencionado, prescrito pelo médico. Sustenta, ainda, 

que o justificado receio de ineficácia do provimento final decorre da 

gravidade da enfermidade da paciente, que necessita dos medicamentos, 

em regime de urgência. Com a petição inicial foram juntados documentos. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Inicialmente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, verifico que a 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. O relevante fundamento da demanda (fumus boni 

iuris), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Neste sentido o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. A ordem constitucional 

vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor 

sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG, DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, 

DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante 

demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos 

termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso 

interno de Agrilyb. 3. Extraia-se do parecer ministerial de fls. 146, literis: 

ainda que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do 

medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da norma 

insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de urgência e à 

efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde, determinam a 

obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do Paraná, da medicação 

requerida. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice 

à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, 

em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada 

não surte o efeito desejado, apresentado o paciente agravamento em seu 

quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG, Relator Ministro Castro Meira, 

DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido (STJ – 1ª T. – RMS 20335/PR 

– rel. Min. Luiz Fux – v.u. – j. 10.04.2007 – DJ 07.05.2007 – p. 276).” Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade da paciente que foi diagnosticada com a 

patologia denominada TROMBOFILIA (CID D68), bem como o agravamento 

da saúde da paciente, caso não receba o medicamento requerido, com 

urgência. Assim, frente à situação de urgência narrada e, de todo o 

exposto, para garantia da vida e da saúde da paciente a concessão da 

tutela antecipada em caráter inaudita altera parte postulada é medida que 

se impõe. Por tais considerações, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em 

consequência, determino que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie o medicamento 

prescrito pelo médico, qual seja, ENOXOPARINA (VERSA) 40MG, uma 

dose diária, em favor da paciente Joelma Florenca de Souza, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, garantindo a mesma o tratamento de saúde 

adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a 

paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente 

de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, 

em caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que 

necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o réu, para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se 

houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça 

defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os benefícios do art. 

212, §2.º do Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso 

requer, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016539-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016539-71.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:OTACIANA 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Conciliação período vespertino Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016545-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINELIA SABINO DOS SANTOS SOLANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016545-78.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:SIDINELIA 

SABINO DOS SANTOS SOLANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 04/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016549-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016549-18.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA DE 

SOUZA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ELSON 

VALERIANO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016553-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DORNELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016553-55.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DORNELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE ANICESIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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 período matutino Data: 

04/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 15 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014455-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. NALDECY SILVA DA 

SILVEIRA OAB-MT 20.588 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA 

TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014139-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO MISSIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. WALEF CAIK 

CALIXTO FEITOSA OAB-MT 21.568-O E DR. AURÉLIO DIAS DOS SANTOS 

OAB-MT 19.925-O PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009986-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR MARQUES DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA OAB-MT 7.387-b PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO 

RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015510-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. DENISE RODEGUER 

OAB-MT 15.121-A PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação para concessão do 

auxílio-doença por acidente de trabalho convertido em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados. Alega o autor, em síntese, 

que em decorrência de acidente de trabalho, ficou acometido de doenças 

ocupacionais, tais como deformidade do fêmur, da tíbia e fíbula por 

sequela de processo traumático, limitação da mobilidade (anquilose) do 

joelho (CID 10 M24.6), pé equino rígido (CID M21.6), osteomielite crônica 

(CID 10 M86.6), recidivas de processo infeccioso esporadicamente, dor e 

edema em tornozelo contralateral devido entorse com provável lesão 

ligamentar e marcha claudicante, razão pela qual está supostamente 

impossibilitado de exercer qualquer atividade profissional. Assevera que 

foi beneficiário do auxílio-doença nº 534.058.080-1, concedido em 

27/01/2009 até 31/03/2015. Todavia, em 16/03/2015 apresentou pedido de 

reconsideração e o benefício foi estendido até 07/12/2016. Afirma que 

laborou como vaqueiro, profissão cujo esforço se faz presente 

constantemente e, por essa razão, suas enfermidades o impedem de 

exercer qualquer atividade laboral, tratando-se supostamente de quadro 

irreversível. Assim, entende que estão preenchidos os requisitos que 

permitem a concessão da tutela de evidência. Ao final, requer seja o 

Instituto Nacional do Seguro Social condenado a conceder o benefício 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, desde a cessação indevida (07/12/2016) ou, alternativamente, 

desde a data do novo requerimento administrativo (09/03/2018), fixando à 

causa o valor de R$11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito 

reais). A inicial foi recebida e a tutela de evidência foi indeferida (ID 

12671103). O autor formulou pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a medida liminar, contudo, não restou acolhido, uma vez que não 

preenchidos os requisitos (ID 13437684). Não obstante tenha sido 

devidamente citado, o requerido quedou-se inerte (ID 13733154). 

Remetidos para manifestação do Ministério Público, o i. Promotor de Justiça 

entendeu ser desnecessária a intervenção ministerial no presente feito (ID 

14189641). Para a realização da perícia, foi designada a empresa Forense 

Lab (ID 15463532). Ao ID 15602051 o autor apresentou os quesitos. 

Realizada a perícia médica, foi juntado aos autos o laudo pericial (ID 

16656964). Ao apreciar o laudo médico pericial, o autor aduziu que restou 

claramente demonstrado o quadro irreversível de sua moléstia, o que o 

torna inapto para exercer qualquer profissão (ID 16817831). Após, 

vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

De proêmio, com relação ao pleito do autor para que fossem aplicados os 

efeitos da revelia (ID 13732872), mormente inércia do requerido, tal medida 

não se aplica em processo previdenciário decorrente de incapacidade, 

porquanto necessária a realização da perícia médica para resolução da 

lide. Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão do 

auxílio-doença por acidente de trabalho convertido em aposentadoria por 
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invalidez com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, sustentando apresentar incapacidade para exercer 

qualquer atividade laboral. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial. Em 

análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. No caso, o autor teve seu benefício 

auxílio-doença cessado mesmo incapaz para exercer seu labor e, 

posteriormente, quando requereu o benefício em 09/03/2018, teve a 

perícia agendada para após 05 (cinco) meses, no dia 28/08/2018. Assim, 

o demandante ajuizou a presente ação por entender que houvera violação 

de seu direito e, realizada a perícia médica judicial, concluiu-se que a parte 

requerente não possui condições para voltar ao labor, estando totalmente 

inapto, tal como se vê: “4 – Qual a limitação física do autor, em razão das 

lesões ou sequelas do acidente? O autor pode fazer esforço físico? 

Resposta: Limitações na mobilidade e para realizar diversos movimentos e 

atividades básicas. 5– Existe incapacidade laborativa? Total ou parcial? 

Resposta: Sim, o paciente apresenta um quadro de incapacidade total para 

o labor. 6- A incapacidade é definitiva ou temporária? Se temporária, qual 

o prazo estimado para a recuperação? Resposta: A incapacidade é 

definitiva. 7 – Considerando as condições pessoais (idade, condição física 

e social), houve redução da capacidade do autor para exercer alguma 

atividade laboral que demande esforços? E se positivo em que 

porcentagem da redução? Resposta: Sim, houve total redução da 

capacidade laborativa do paciente. (...) 10 – O quadro clínico do autor hoje 

foi em razão do acidente noticiado na inicial? Explique. Resposta: Sim, os 

sintomas do paciente condizem com o acidente relatado nos autos.” 

Portanto, realizado o laudo sob crivo do contraditório, levando em 

consideração fatores socioculturais, vislumbra-se caracterizado o direito 

do autor pela aposentadoria por invalidez. Senão vejamos: A 

jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da 

aposentadoria por invalidez. Senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. 

REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício 

em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da 

carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 

50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE 

ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC) Nesse norte, destaca-se que a qualidade de 

segurado do requerente resta comprovada quando da concessão 

administrativa do auxílio doença. De outro giro, independe de carência a 

concessão de aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

trabalho, tal como preceitua o artigo 26, inciso II da Lei 8.213/91. No que 

atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de 

qualquer atividade, as conclusões do perito aliadas aos documentos 

médicos carreados na inicial, levam a crer que a incapacidade acometida 

pelo autor o impede de exercer qualquer profissão, uma vez que em 

decorrência do acidente de trabalho, ocorrido em 29/11/2008, o autor teve 

sua capacidade de exercer o seu ofício ceifada. In casu, o laudo médico 

pericial atesta não ser possível a reabilitação do autor, para exercício de 

atividade que lhe garanta subsistência, o que configura o direito pelo 

benefício pleiteado Corroborando com afirmação alhures, trago a baila o 

teor do laudo médico realizado junto a VITTACLIN clínica médica, 

colacionado nos documentos que instruem a inicial (ID 12658620): 

“Tratamento inicial com fixação externa das fraturas. Posteriormente 

tratamento com fixação interna da fratura do fêmur, evoluiu com infecção 

e exposição óssea ao nível da perna necessitando de múltiplos 

procedimentos cirúrgicos, internação prolongada e uso de antibióticos. (...) 

Ao raio x fraturas consolidadas,degeneração importante da articulação do 

joelho direito com sinais de artrose, artrose ao nível do tornozelo e pé com 

dois parafusos (material de osteossíntese) devido a procedimento 

cirúrgico – artrodese. Devido às sequelas (sequelas de fraturas do 

membro inferior CID T93) o paciente apresenta Incapacidade Permanente e 

Total para as atividades de trabalho visto que, as sequelas não são 

passíveis de reversão com tratamento seja cirúrgico ou fisioterápico e, 

devido à incapacidade física hpa limitação para atividades com esforço 

físico e devido ao quadro infeccioso crônico há risco de recidiva da 

infecção como risco de contaminação de terceiros.” No caso sob exame, 

após detida análise, percebe-se que diante das condições pessoais do 

autor, é inaceitável que uma pessoa que exerceu somente atividades 

substancialmente braçais, seja compelida a procurar outra fonte de 

subsistência que não seja aquela, pois conforme os documentos que 

compõem a exordial, trata-se de pessoa sem nenhuma qualificação 

profissional para exercer outra atividade. Portanto, aliado as suas 

condições pessoais, o autor encontra-se total e definitivamente incapaz, o 

que consubstancia o direito pela aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - 

INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. (...) Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 

42, da Lei n. 8.213/1991 e as condições pessoais do segurado lhe forem 

favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o 

laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. (...) (Apelação / Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). Com efeito, a teor do que 

dispõe o artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez 

será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. 

Segundo conteúdo do documento vinculado ao ID 12658656, o benefício 

auxílio-doença cessou em 07/12/2016. Inobstante a verificação da 

incapacidade mediante exame pericial, é válido lembrar que, conforme 

preceitua o art. 43, § 4O, da Lei 8.213/91, o segurado aposentado por 

invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 

condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, observados 

os casos do art. 101 da mencionada lei. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder a aposentadoria 

por invalidez, desde a data da cessação administrativa (07/12/2016), 

pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção 

monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, 

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

do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os requisitos 

que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria 

sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É 

que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a 

aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de 

dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar. Assim, 

CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré 

comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. Determino a remessa dos autos à instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do 

STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da 

condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 

1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Leandro 

Aparecido Esprocate Buzzo; 2. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez; 3. Data do início do benefício: 07/12/2016; 4. Renda Mensal 

Inicial: 100% do salário-benefício, ressalvada a hipótese do art. 44, §2º, da 

Lei nº. 8.213/91. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 
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sentença – antecipação de tutela concedida na sentença. Publique-se, 

registre-se, intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 06 de setembro de 2019. Marcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA, LETÍCIA SILVA DE 

LIMA SUZANA OAB-MT 11.709 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002261-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. NILSON NOVAES 

PORTO OAB-MT 20487 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016002-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RECONVINDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO OAB-MT 12.071 E DRA. ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES OAB-MT 25.638 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/03/2020 ÀS 

09:00HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010216-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO EMIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EDSON CORREA DA 

SILVA OAB-MT 22.655 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 21/11/19 ÀS 

10:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO), BEM COMO INTIMA DA DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR NESTA FASE DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013243-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU, DR. THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB-MT 

18017 DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA, QUERENDO, INTERPOR 

RECURSO NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013812-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ERISNALDA PEREIRA MELO CRISPIM OAB - PR93088 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA,. FRANCISCA 

ERISNALDA P. M. CRISPÍN PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008133-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO CARNEIRO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EDSON CORREA DA 

SILVA OAB-MT 22.655 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008456-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DRA. EDILMA AVELINO 

DOS SANTOS ROSSONI OAB-MT 6209 E DRA. ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS OAB-MT 22.502 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014361-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. WALEF CAIK 

CALIXTO FEITOSA OAB-MT 21.568 E DR. AURÉLIO DIAS DOS SANTOS 

OAB-MT 19.925 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006199-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA OAB-MT 11.716 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009951-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA OAB-MT 7387 PARA QUERENDO, NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELO 

RÉU

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003575-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LAUREMI 

RODRIGUES N. SILVA OAB-MT 18.261 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS TEMPESTIVAMENTE PELA 

PARTE RÉ,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013110-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA TREVISAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. BRENO FRANÇA 

TABOSA RIBEIRO OAB-MT 24.935 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO, PARA O DIA 04/03/2020 ÀS 

09:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016478-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONTEIRO MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LUANA PRISCILA 

BICUDO RINALDI OAB-MT 21.481 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 04/03/2020 ÀS 

09:40HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016568-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO VIEIRA SEPULVEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016568-24.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ANTONIO VIEIRA SEPULVEDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 04/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016570-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016570-91.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIZABETE 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

04/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016575-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016575-16.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:WASHINGTON 

ALMEIDA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016605-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016605-51.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:AUGUSTO DE 

LIMA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016621-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016621-05.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDOMAR 

NUNES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. LUIZ MACIEL ALVES DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

LS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016626-27.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON 

APARECIDO DA SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA POLO PASSIVO: NU 

PAGAMENTOS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 04/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016415-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA APARECIDA AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016415-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANILZA APARECIDA AGUILAR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia da UC nº 6/1174696-3, bem como exclua seu NOME/CPF dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja 

vista que contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado da requerente. Ocorre que diante de tais débitos, teve 

seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato das faturas de consumo referentes aos meses 

anteriores anexadas à peça vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome 

da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam, nos valores de 

R$398,66 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) 

com Venc. 28/01/2019 e, R$ 580,55 (quinhentos e oitenta reais e 

cinquenta e cinco centavos) com Venc. 29/03/2019, bem como 

ABSTER-SE DE SUSPENDER o fornecimento de energia elétrica da UC 

6/1174696-3, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016503-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016503-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PATRICIA ZAMPRONI BRANCO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2276546-5. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, pois alega 

que a residência estava vazia durante um ano. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pelo histórico de consumo da 

requerente, anexado aos autos da peça em vestibular. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2276546-5, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, nos valores de 

R$512,10 (quinhentos e doze reais e dez centavos), R$1.747,92 (um mil, 

setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) ambas 

com vencimento em 30/07/2019, referentes a recuperação de consumo, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se 

as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Inbrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014281-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILENA FERREIRA BORGES (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014281-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ODILENA FERREIRA BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/1304869-9. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial. Ocorre que 

diante do tal débito, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia em sua 

unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela 

parte reclamante buscar solução amigável através de procedimento no 

PROCON, porém, sem êxito, conforme cópia do procedimento 

administrativo acostado aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/1304869-9, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação nos 

valores de R$867,92 (oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois 

centavos) com vencimento em 08/01/2018, R$945,38 (novecentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) com vencimento em 

05/02/2018, R$877,08(oitocentos e setenta e sete reais e oito centavos) 

com vencimento em 06/03/2018, R$1.009,96 (um mil, nove reais e noventa 

e seis centavos) com vencimento em 05/04/2018, R$884,39 (oitocentos e 

oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) com vencimento em 

04/07/2018 e R$648,60 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta 

centavos), referentes ao consumo de energia, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016533-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016533-64.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida exclua seu NOME/CPF 

dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

haja vista que contesta as dívidas que originaram tais inserções. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente. Ocorre que diante de tais 

débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta os registros da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$315,63 (trezentos e 

quinze reais e sessenta e três centavos) com vencimento em 11/09/2019, 

R$485,05 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) com 

vencimento em 10/10/2019, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016535-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016535-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUILHERME SILVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu NOME/CPF dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

contesta as dívidas que originaram tais inserções. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado da requerente. Ocorre que diante de tais débitos, teve 

seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta 

ação, qual seja R$335,07 (trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos) 

com vencimento em 16/11/2019, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 
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autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016531-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CALDAS MARTINS OAB - 358.136.028-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016531-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO GERMANO MARTINS REPRESENTANTE: RENAN 

CALDAS MARTINS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida cumpra com parte do 

pagamento referente à indenização do seguro contra furto que contratou 

com a demandada. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, 

caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência 

é necessário que a parte requerente apresente os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providencia quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, tendo 

em vista que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Destarte, entendo que no presente 

caso a prévia citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. 

Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali de Ahmad Abdallah Juiz de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016545-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINELIA SABINO DOS SANTOS SOLANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016545-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIDINELIA SABINO DOS SANTOS SOLANA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua seu nome 

dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que 

afirma não ter contratado os serviços da empresa requerida. Ocorre que 

diante do tal débito, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, qual seja R$ 136,26 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato nº. 

0338964598, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016475-61.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ISNEL LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016475-61.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISNEL LEITE DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia da UC nº 6/98820-4, suspenda a cobrança oriunda da fatura 

objeto desta lide, bem como seja deferida a consignação em pagamento, 

tal qual que exclua seu NOME/CPF dos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que contesta a dívida 

que originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente à fatura descrita na inicial, levando em 

conta a grande diferença do consumo passado da requerente. Ocorre que 

diante de tal débito, o requerente teme que seu nome seja incluso nos 

cadastros de inadimplentes. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato das 

faturas de consumo referentes aos meses anteriores anexadas à peça 

vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada ABSTENHA-SE DE INSERIR o 

nome da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao contrato objeto desta ação e, caso já o tenha 

feito que seja revertida a ação no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

ABSTENHA-SE DE SUSPENDER o fornecimento de energia elétrica da UC 

6/98820-4, tal como que a reclamada SUSPENDA a cobrança relacionada 

à fatura do mês do outubro no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais) com o vencimento para 13/12/2019, de enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. Quanto ao pedido de consignação em 

pagamento, INDEFIRO o pedido formulado, tendo em vista que não 

comportam no âmbito dos juizados especiais cíveis as ações 

consignatórias, já que apresentam procedimento próprio e especial, não 

se adequando ao processo sumaríssimo deste microssistema. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz 

de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016549-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016549-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A, VIA VAREJO S/A Vistos. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua seu nome dos registros de proteção ao crédito e outros 

órgãos análogos, haja vista que desconhece e contesta os valores que 

ensejaram aludida inserção. Juntos documentos. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que o reclamante desconhece o débito em questão 

com a reclamada, uma vez que afirma jamais ter realizado qualquer 

transação comercial com a demandada, no entanto, diante do tal débito, 

teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo extrato do SPC, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes (SPC), até o 

final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada EXCLUA o nome da autora Vanessa de Souza Gomes dos 

registros de proteção ao crédito e outros órgãos análogos, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação (no valor de R$602,00, referente 
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ao contrato nº 4271674028317028, com vencimento em 25/09/2019), 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se 

as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibraim 

Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012627-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEME PEREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LEME PEREIRA (REQUERIDO)

ANDREIA DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012627-66.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, nota-se que não há nos autos o instrumento de 

procuração outorgado pela primeira requerente, Sr.ª Andreia dos Santos 

Machado, ao causídico que subscreve o petitório inicial. 2. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando 

aos autos o instrumento de procuração outorgado pela primeira 

requerente ao causídico que subscreve o petitório inicial, sendo este 

documento indispensável à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004579-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004579-89.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos à parte autora para manifestação acerca do petitório de ID: 

26125933, no prazo legal. 2. Após, venham-me conclusos. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011523-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH SANAE KIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011523-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 26492946, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005501-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANA COSTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CHAVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005501-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 25616070. 2. Com a resposta do ofício, abra-se vista à parte 

exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público para manifestação. 4. 

Empós, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007097-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. E. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação 

processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do 

processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação. 

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

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

Processo Número: 1006095-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY FERREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE SILVA NASCIMENTO (RÉU)

 

6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil, devendo ser oficiado ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) para que cesse com os descontos nos proventos do 
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requerente. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001030-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GASPAR MACHADO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001030-37.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação dos 

patronos da parte requerida para fazê-la comparecer na Sessão de 

Mediação designada para o dia 28/01/2020, às 14:00 horas, ficando os 

Doutos Patronos ciente que é de sua inteira responsabilidade a 

comunicação da parte no local e horário indicados, tendo em vista que não 

serão expedidos mandados de intimação. Rondonópolis/MT, 16 de 

dezembro de 2019. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012528-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012528-33.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para se manifestar nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex. Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

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

Processo Número: 1004612-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CÉZAR CRUZ COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004612-45.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para se manifestar nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex. Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012257-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. S. (REQUERENTE)

D. E. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1012257-87.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 23.01.2020, às 

16h30min, para realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. 

Intimem-se e notifiquem-se o requerente, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Após, com ou sem manifestação da parte requerida, 

proceda-se ao psicossocial das condições das partes e da criança. 7. 

Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação. 8. Postergo a 

análise da medida de urgência arvorada na exordial à contestação e a 

realização do estudo psicossocial. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 721673 Nr: 2694-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, WBM, WB, MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 

11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O, VANDERLEA 

SOMMER - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Processo n.º 2694-96.2013.811.0003

Vistos etc.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 153, defiro o pleito formulado às 

fls. 148/149.

 2. Intime-se.

 3. Expeça-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731952 Nr: 12240-78.2013.811.0003

 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: AAL, VAL, CAL, MLDSL, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12240-78.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 151, determino a suspensão do 
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feito pelo prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 330278 Nr: 1826-36.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Processo n.º 1826-36.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451239 Nr: 6419-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 3. Ausentes elementos a alterar a convicção firmada quando da análise 

do pedido inicial, deve ser mantida a decisão denegatória de seguimento a 

recurso. Agravo legal desprovido.” (TRF-4 - AI: 50484389520154040000, 

Relator: Maria de Fátima Freitas Labarrère, Data de Julgamento: 

09.12.2015) 15. Por todo o exposto, considerando que o Direito 

acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os avanços 

tecnológicos, principalmente, no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a celeridade na obtenção de 

informações cadastrais, e, por conseguinte, da própria celeridade 

processual e da prestação jurisdicional, tendo em linha de estima a 

racionalização que o Sistema INFOJUD possibilita, em função de permitir o 

cumprimento de ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais, defiro o pleito de fl. 204, 

devendo ser realizada busca junto à referida plataforma.16. Após, com a 

juntada das informações requisitadas, que seguem anexadas a esta 

decisão, abra-se vista dos autos a parte exequente, para que requeira o 

que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.17. Em seguida, abra-se vista ao 

Ministério Público, para sua manifestação no prazo legal.18. Intime-se.19. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 718749 Nr: 14219-12.2012.811.0003

 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: CPDS, KH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, 

MIVALDO MATIAS SOARES(ATUALIZADO) - OAB:16058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14219-12.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor das petições de fls. 406 e 407/408, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744747 Nr: 4820-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSAM, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4820-85.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 165/166, pelo que determino a intimação 

da inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746572 Nr: 5929-37.2014.811.0003

 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: MTML, ADM, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - 

OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0, VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5929-37.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A fim de evitar tumulto desnecessário e o atraso da marcha processual, 

indefiro os pleitos gizados no petitório de fls. 641/643 e 646/648, cabendo 

frisar que aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas deverá 

deduzi-lo em autos apartados, conforme dispõe o art. 553, do CPC.

2. No mais, considerando o pleito conjunto de expedição de alvará 
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formulado às fls. 657/651, determino que seja procedida a avaliação 

judicial do imóvel descrito à fl. 659.

 3. Vindo aos autos o auto de avaliação, abra-se vista à inventariante e 

aos herdeiros, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

4. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a relação pormenorizada 

das despesas que pretende custear com a expedição do alvará judicial, 

além dos documentos que comprovem a existência dos aludidos débitos, 

bem como proposta de compra e venda do referido bem.

5. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750107 Nr: 7805-27.2014.811.0003

 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: AOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7805-27.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Abra-se vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste, no prazo legal.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758609 Nr: 12516-75.2014.811.0003

 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: TGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDM, MTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Processo n.º 12516-75.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro os pleitos formulados no petitório de fls. 308/309, tendo em vista 

que aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas deverá exigi-lo 

em autos apartados, conforme dispõe o art. 553, do CPC.

2. No mais, cumpram-se os itens n.º 12 e 13 da decisão de fls. 300/301.

 3. Cumprida a diligência supra, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769614 Nr: 1979-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRBE, EBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1979-83.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os pedidos de fls. 97/98, verifica-se que o mandado de 

prisão expedido neste processo já consta junto ao BNMP (fl. 94, anverso e 

verso), razão pela qual, defiro o pedido de encaminhamento de cópia do 

mandado de prisão civil para a delegacia de capturas, bem como 

determino que se proceda imediatamente à busca de endereço da parte 

executada junto ao convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte exequente para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785286 Nr: 8298-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 8298-67.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor de ofício de fl. 97, informando o vencimento do mandado de 

prisão anteriormente expedido, defiro o pleito de fl.103.

 2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786070 Nr: 8639-93.2015.811.0003

 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: SPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8639-93.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens do Espólio de João 

Oderdenge, representado por sua inventariante, Sr.ª Selma Pereira 

Oderdenge.

2. A inventariante, à fl. 209, requereu a desistência da ação e a sua 

extinção sem resolução de mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à inventariante e aos herdeiros, o que não incide 

na norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788485 Nr: 9617-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOS, JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 

suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012) (grifo nosso)11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

formulado pela parte autora (fls. 58/59 anverso e verso), determinando 

que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros 

de restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, 

§3º, do Código de Ritos, bem como seja expedida certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC.12. No 

mais, nota-se que restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.13. Intime-se.14. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789914 Nr: 10192-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARDS, MEARDS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798134 Nr: 13524-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSAM, NDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 Processo n.º 13524-53.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por LUCAS 

DOS SANTOS ARAÚJO MACEDO em face de RONI DELGADO MACEDO 

(qualificados nos autos).

2. A parte autora não foi localizada por seu patrono, conforme se extrai do 

pleito de fl. 95, o qual requereu a extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando, por não praticar os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que o patrono da parte autora não 

tem mais contato com ela, pois mesmo diligenciando neste sentido todas 

as tentativas de localizá-la restaram infrutíferas, o que caracteriza a 

desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, fato que impõe 

a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 801902 Nr: 15148-40.2015.811.0003

 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: JDS, JDS, ARADS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802331 Nr: 15330-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIADS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B/MT, 

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, Paulo sérgio 
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Ferreira dos Santos - OAB:26.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15330-26.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 92, pelo que determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo legal, apresente cálculo atualizado com os 

meses e valores pormenorizados, computando-se os pagamentos feitos 

pelo executado.

2. Após, abra-se vista à parte executada e, em seguida, ao representante 

do Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

3. Empós, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804389 Nr: 16075-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, AADS, VMADS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16075-06.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os s sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD.

 2. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Pinheiros, s/n, 

Novo Diamantino, Município de Diamantino/MT, CEP: 78400-000 e CPF n.º 

026.362.541-96.

3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

determino que seja cumprida novamente a decisão de fls. 81/82, anverso 

e verso, no endereço supracitado.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805746 Nr: 16601-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNMDA, RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Loise Flávia Schio - 

OAB:24.699, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Processo n.º 16601-70.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o feito já se encontra sentenciado, com sentença 

transitada em julgado (fl. 155), arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810316 Nr: 17982-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCGDS, BCCGDS, DMCGDS, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS, MAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17982-16.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Antes de deliberar quanto ao pleito de fls. 77/78, anverso e verso, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme determinado à fl. 

68, item 3.

 2. Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813075 Nr: 557-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDSA, CHDSA, KRDS, VKDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 557-39.2016.8.11.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o longo período sem atualização do débito exequendo, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, carreie 

aos autos o demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com 

todos os meses, bem como as porcentagens utilizadas na atualização.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, venham-me conclusos para deliberação quanto ao pleito de 

fls. 55/57, anverso e verso.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813404 Nr: 702-95.2016.811.0003

 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: SDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esse, inclusive, é o entendimento dos nossos tribunais pátrios, senão 

vejamos:“Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que 

determinou a apresentação de certidões negativas de débitos tributários. 

Inconformismo. Descabimento. Necessidade de apresentação de certidões 

negativas de tributos para que o juízo possa homologar a partilha. Decisão 

mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 20304450620198260000 SP 

2030445-06.2019.8.26.0000, Relator: D. Pedro de Alcântara da Silva Leme 

Filho, Data de Julgamento: 20.09.2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 20.09.2019) “Arrolamento. Decisão que determina a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos 
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tributos municipais. Espólio que pretende a homologação da partilha, sem 

necessidade de pagar ou negociar a dívida tributária municipal, sob o 

argumento de que o acessório (dívida) acompanha o principal (bem). 

Decisão que se mantém. Inteligência dos art. 662 e 664 § 5º CPC. 

Descabimento da discussão, no arrolamento, acerca de questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de tributos incidentes sobre a 

transmissão dos bens do espólio, mas não sobre a propriedade. Ausência 

de amparo legal para acolhimento da pretensão do espólio. Recurso 

d e s p r o v i d o ”  ( T J - S P  2 0 9 5 2 8 8 4 8 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2095288-48.2017.8.26.0000, Relator: D. Teixeira Leite, Data de 

Julgamento: 06.11.2017, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06.11.2017)4. Sendo assim, intime-se novamente a inventariante para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a prova da quitação dos 

tributos municipais em nome do de cujus.5. Após o cumprimento da 

diligência supra, venham-me os autos conclusos para sentença.6. 

Int ime-se.Cumpra-se.Rondonópol is/MT, 13 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712049 Nr: 7096-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7096-60.2012.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por DANIELI 

ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA 

(qualificados nos autos).

2. A parte autora não foi localizada por seu patrono, conforme se extrai do 

pleito de fl. 110, o qual requereu a extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando, por não praticar os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que o patrono da parte autora não 

tem mais contato com ela, pois mesmo diligenciando neste sentido todas 

as tentativas de localizá-la restaram infrutíferas, o que caracteriza a 

desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, fato que impõe 

a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto 

Processual Civil.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 713766 Nr: 8901-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 8901-48.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 143, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 718185 Nr: 13641-49.2012.811.0003

 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: GFR, GFR, CDSF, GFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13641-49.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante o teor do petitório de fl. 104, expeça-se, com urgência, 

ofício à Administradora de Consórcio Nacional Honda, nos mesmos termos 

do ofício de fl. 91, salientando que o seu descumprimento caracterizará 

crime de desobediência, conforme a dicção do art. 330, caput, do Código 

Penal, sem prejuízo de eventual fixação de multa diária.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727884 Nr: 8724-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDOB, JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Processo n.º 8724-50.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 107, intimem-se a parte autora, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728763 Nr: 9535-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERDS, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRB

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 86 de 721



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9535-10.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os s sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD.

 2. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Francisco Sales, 

n.º 160, Qd. 98, Centro, Município de Iporá/GO, CEP: 76200-000 e CPF n.º 

435.602.961-53.

3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

determino que se proceda com a sua intimação no endereço acima, 

conforme requerido no pleito de fl. 97, último parágrafo.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 742573 Nr: 3634-27.2014.811.0003

 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: MVDSAM, DDS, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEEAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3634-27.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o teor da petição de fl. 235.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700771 Nr: 8743-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDB, LMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 8743-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 112/113, pelo que determino a intimação pessoal 

da parte autora, bem como de seu procurador, via DJe, para se manifestar 

nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700957 Nr: 8929-50.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAM, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8929-50.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por J.E.A.M., 

representada por sua genitora, Sr.ª Greiciane Silva Macedo, em face de 

DIRLEI AREVALO DE MOURA (qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos (à fl. 131), infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte exequente, à fl. 131, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de 

prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio da parte executada, que por este processo 

tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701002 Nr: 8979-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, DCDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8979-76.2011.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que a 

primeira exequente atingiu a maioridade civil, não devendo neste caso ser 

representada por sua genitora.

2. Sendo assim, antes de deliberar quanto ao pleito de fl. 111, intime-se a 

primeira exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o 

polo ativo da demanda, atendendo às disposições contidas nos arts. 319, 

inciso II, e 320, do Estatuto Processual Civil, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do mesmo 

diploma legal.

3. No mais, tendo em vista o longo período sem atualização do débito 

exequendo, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo 

legal, carreie aos autos o demonstrativo do débito atualizado e 
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pormenorizado com todos os meses, bem como as porcentagens 

utilizadas na atualização.

4. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Em seguida, venham-me conclusos.

 6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701818 Nr: 9796-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9796-43.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os pedidos de fls. 121/122, verifica-se que o mandado de 

prisão de fls. 118/119 já foi expedido junto ao BNMP, razão pela qual, 

defiro o pedido de encaminhamento de cópia do mandado de prisão civil 

para a delegacia de capturas, bem como determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte executada junto ao convênio 

TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à 

parte exequente para sua manifestação, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434202 Nr: 2868-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19878/O

 Processo n.º 2868-13.2010.811.0003

Vistos etc.

1. A respeito do teor do petitório de fl. 295, intime-se a parte executada 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 447160 Nr: 2341-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSG, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2341-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 143/145, anverso e verso.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 6512 Nr: 1027-76.1993.811.0003

 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: LMR, MDLR, MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT, MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1027-76.1993.811.003

Vistos etc.

1. Antes de deliberar acerca dos termos da petição de fls. 669/675, 

intime-se mais uma vez a inventariante para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 30 (trinta) dias, cumpra na íntegra o item n.º 05 da 

decisão de fl. 668, no sentido de trazer o rol atualizado de herdeiros e 

bens, com os documentos atualizados que comprovem a propriedade dos 

respectivos bens, inclusive os que estão sujeitos à colação, além das 

certidões negativas em nome do de cujus, tal como já determinado na 

decisão de fl. 668, de 16.07.2019, sob pena de remoção.

2. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 382471 Nr: 10629-37.2006.811.0003

 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: CJDC, JRDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRDC, EDSDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10629-37.2006.811.0003

Vistos etc.

1. A respeito do teor do petitório de fl. 291, intime-se o herdeiro João 

Rozendo de Carvalho Júnior para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708049 Nr: 2881-41.2012.811.0003

 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: MTML, RJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/O, WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB:24017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 Processo n.º 2881-41.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o pleito de fls. 1.090/1.091.

2. No mais, intime-se o perito para que proceda à realização da perícia 

contábil, conforme decisão de fls. 166, anverso e verso.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708337 Nr: 3184-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDSD, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Processo n.º 3184-55.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 149, intimem-se a parte autora, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818774 Nr: 2484-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDM, EMSDM, GSDM, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2484-40.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fl. 98, pois a competência, nos termos do art. 43, do 

Código de Processo Civil, se dá no momento do registro ou da distribuição 

da petição inicial, bem como por não ser o caso de competência absoluta, 

eis que todos os requerentes são maiores e capazes, havendo, portanto, 

ocorrido a perpetuatio jurisdictionis.

2. Sobre o tema anoto o seguinte julgado. Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE ALIMENETOS. CITAÇÃO DO EXECUTADO. PERPETUATIO 

JURISDICTIONIS. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O 

JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante a regra do art. 43 do novo CPC, a 

competência, em regra, é determinada no momento em que a ação é 

proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem o órgão judiciário 

cuja competência já estava determinada inicialmente, ou ainda quando as 

modificações ocorridas modificarem a competência em razão da matéria 

ou da hierarquia. 2. Tendo a exequente, maior, optado por propor a 

execução no juízo onde foi proferida a sentença que fixou os alimentos e 

citado o executado, aperfeiçoada a relação, deve prevalecer a regra da 

perpetuatio jurisdicionis. 3. Apesar da multiplicidade de juízos onde 

alimentando pode deduzir o pleito executório, esta opção deve ser feita no 

momento do ajuizamento da execução, não sendo possível sua 

modificação após determinada a competência. 4. Conflito conhecido e 

provido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (TJ-DF 

20160020378559 - Segredo de Justiça 0040234-96.2016.8.07.0000, 

Relator: Romulo de Araujo Mendes, Data de Julgamento: 27.03.2017, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19.04.2017 . Pág.: 

111-118)

3. Assim, abra-se vista dos autos à parte exequente para que, no prazo 

legal, se manifeste, requerendo o que de direito.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819796 Nr: 2844-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QAFDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2844-72.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 64, devendo ser oficiado conforme o requerido.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820121 Nr: 2994-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O, Letícia 

Gonçalvesde Carvalho - OAB:24611/O, Welder Felizarti Lopes - 

OAB:25390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Processo n.º 2994-53.2016.811.0003

 Vistos etc.

1. NEDINA APARECIDA VIEIRA (qualificada nos autos) opôs recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão proferida nos autos à 

fl. 169, anverso e verso, alegando a existência de omissão.

 2. O recurso encontra-se encartado às fls. 170/172.

3. Vieram-me os autos conclusos.

Passo ao exame das razões suscitadas pela embargante.

4. De proêmio, é de se ressaltar que é imperioso o conhecimento do 

recurso sub examine, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

5. Frente à alegação de omissão, entendo que esta merece prosperar, 

haja vista que quando da decisão no caso em apreço não houve 

manifestação quanto à entrega do imóvel situado na Rodovia do Peixe, 

nesta urbe.

6. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

reconhecendo a omissão apontada pela embargante, e, per 

consequentiam, passo a analisar a tutela de urgência requerida às fls. 

163/165, referente à entrega das chaves do imóvel localizado na Rodovia 

do Peixe.

 7. Analisando pedido de tutela antecipada incidental de fls. 163/165, no 

tocante a entrega das chaves do imóvel localizado na Rodovia do Peixe, 
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indefiro, eis que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que sequer restou comprovada a propriedade do 

referido bem, pois os documentos carreados aos autos (fls. 29/32) não 

prestam para os fins colimados, sendo tal medida deveras temerária neste 

momento.

 8. No mais, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias.

9. Outrossim, ante o pedido de fls. 191/192, presentes os pressupostos, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte 

requerida as isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada.

 10. Intimem-se.

11. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822237 Nr: 3693-44.2016.811.0003

 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: NCDS, JFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3693-44.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito formulado na petição de fl. 139, pelo que determino a 

intimação pessoal da inventariante para se manifestar nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822330 Nr: 3709-95.2016.811.0003

 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: EPDM, EPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDGPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 habitação do sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência 

da família. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao 

juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a sentença.” (Art. 462, do CPC). A alegação de nova 

união estável do sobrevivente com terceiro é questão de alta indagação a 

ser dirimida na via adequada. Antes de determinar, no inventário, as 

últimas declarações, o juiz decidirá as impugnações. (TJMT - AI, 

31285/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 24/08/2011, Data da publicação no DJE 01/09/2011) 6. Desta 

forma, entendo que tais controvérsias devem ser deduzidas pelas vias 

ordinárias.7. No mais, reitere-se a missiva de fl. 102, para a avaliação 

judicial do imóvel rural inventariado.8. Aportando aos autos a avaliação 

judicial supra, abra-se vista aos demais herdeiros e ao representante do 

Ministério Público para que se manifestem, no prazo legal.9. Cumpridas as 

diligências supra, venham-me os autos conclusos. 10. 

Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 

2019.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 869611 Nr: 6443-82.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSP, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 21.663-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.8. No mais, se 

necessário, expeça-se o competente contramandado de prisão junto ao 

BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido.9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 891367 Nr: 2303-68.2018.811.0003

 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: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753/O, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 Processo n.º 2303-68.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 86, pelo que determino a intimação do 

causídico subscritor do acordo de fls. 84/87 para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a regularização da representação processual 

da requerida, sob pena de não homologação do acordado.

 2. Após, venham-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 891481 Nr: 2343-50.2018.811.0003

 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: KPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2343-50.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 101/102, determinando que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, imediatamente, in loco, ao estudo 

psicossocial das condições das partes e da menor.

2. Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se vista 

dos autos às partes e ao Ministério Público.

3. Após, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 919301 Nr: 1424-27.2019.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 . 62/66 as partes avençaram acerca do divórcio, da partilha dos bens e 

dos alimentos para a requerente.4. Vieram-me os autos conclusos.É o 

breve RELATÓRIO.FUNDAMENTO e DECIDO.5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, sendo que pela análise dos autos se verifica 

que há prova da existência do matrimônio (fl. 09) bem como que foram 

atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado.6. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a nova redação que 

lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há 

senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial.7. Estando as 

partes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, decreto o divórcio postulado por SONIA SALETE GIROLETTI 

DOMINGUES em face de VILMAR DOMINGUES (qualificados nos autos), 

deferindo a partilha dos bens e os alimentos nos moldes avençados.8. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, SONIA SALETE 

GIROLETTI.9. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil.10. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 919304 Nr: 1425-12.2019.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 Processo n.º 1425-12.2019.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS aforada por 

VILMAR DOMINGUES em face de SONIA SALETE GIROLETTI DOMINGUES 

(qualificados nos autos).

2. Foi entabulado um acordo entre as partes no Proc. cód. 919301, apenso 

a este, tratando sobre o mesmo objeto do presente feito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. As partes têm legitimidade e estão bem representadas.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem julgamento de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando faltar uma 

das condições da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo 

nos autos em apenso, cód. 919301, abrangendo a matéria em discussão 

neste feito, sendo devidamente homologado por este juízo, havendo, 

portanto, manifesta perda do objeto da presente ação.

7. Assim, ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do Codex de Processo 

Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 926823 Nr: 3753-12.2019.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSSS, EAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3753-12.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 94, determinando que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, imediatamente, in loco, ao estudo 

psicossocial das condições das partes e do menor.

2. Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se vista 

dos autos às partes e ao Ministério Público.

3. Após, venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 928243 Nr: 4220-88.2019.811.0003

 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: CBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ 

- OAB:22861/O, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4220-88.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 84, pelo que designo o dia 23.01.2020, às 16h, 

para a realização da audiência de tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público.

3. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao 

ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação 

(arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda 

à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

 4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 938814 Nr: 7674-76.2019.811.0003

 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: CLO, KZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7674-76.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, se extrai da exordial que os autores 

não deixaram claro quanto à forma que será exercido o direito de visitas.

2. Assim, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 321, do CPC, 

esclarecendo a este juízo a forma como será exercido o direito de visita 

da genitora, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345702 Nr: 1188-66.2005.811.0003

 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: SGH, ALGH, LNGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO PERGO 

CHILANTE, para devolução dos autos nº 1188-66.2005.811.0003, 

Protocolo 345702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1014552-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014552-97.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros da falecida além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte 

autora e, em seguida, ao representante do Ministério Público para que, no 

prazo legal, se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015819-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YEDA VIGILATO APARECIDO (REQUERENTE)

PAMELLA CRISTINA VIGILATO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015819-07.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se ainda à parte requerida 

que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008501-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA MOTA (REQUERENTE)

JESSICA ANY SANTANA MOTA (REQUERENTE)

MARCIA REGINA ARAUJO DE BRITO (REQUERENTE)

KATYUCE CRISTINA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CESARIO MOTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008501-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Márcia Regina Araújo de Brito, que deverá ser intimada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de 

algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério 

Público, se for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal) sobre as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não 

havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores atribuídos aos 

bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo de últimas 

declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da inventariante para 

prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1015489-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES FAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)
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Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015489-10.2019.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 

26661855). 2. Assim, por tratar-se de matéria de competência absoluta, 

com arrimo do art. 516, inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa 

destes autos àquele juízo, que é o competente para a apreciação desta 

matéria. 3. Sobre o tema, anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA 

DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1015243-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CELIA FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR SANTOS AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015243-14.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ ROMAN (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002071-05.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

formulado pela parte autora de citação por edital (ID: 24706769), tendo em 

vista que esta medida é excepcional, sendo possível apenas quando 

esgotadas todas as tentativas de localização do endereço da parte 

requerida, daí passando a considerá-lo em local incerto e não sabido, 

preenchendo o requisito para esta espécie de citação, conforme preceitua 

o art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, o que não deve ser aplicado 

no caso em apreço. 2. No mais, considerando o princípio da cooperação 

(art. 6º, do Código de Processo Civil), determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte demandada junto ao 

convênio TJ/TRE. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora para 

sua manifestação, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016157-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DO CARMO PALOMARES RUFINO (REQUERENTE)

TAYNARA CLEUZA PALOMARES RUFINO (REQUERENTE)

ALETEA PALOMARES RUFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEUNICE FRANCISCA MICHELATO RUFINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016157-78.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Após, abra-se vista 

dos autos à parte autora e, em seguida, ao representante do Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifestem. 5. Intime-se. 6. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016083-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIVALDO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJAINA BORGES CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016083-24.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

na capa do caderno processual para que não seja mais remetido a este 

gabinete. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 93 de 721



Processo Número: 1016077-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAVALCANTE PEREIRA ROSSATTO (REQUERENTE)

RODRIGO ROBERTO ROSSATTO (REQUERENTE)

E. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016077-17.2019.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerente a menor, a qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda e 

divórcio, na qual ela deve figurar como objeto do feito. 2. No mais, nota-se 

que não se encontra na exordial o documento do veículo de placa 

KAA-3341. 3. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições contidas nos arts. 319 e 320, do Estatuto Processual Civil, 

excluindo a menor do polo ativo da demanda e incluindo apenas seus 

genitores, bem como carreando aos autos documento hábil a comprovar a 

propriedade do bem supracitado, sob pena de o juízo não deliberar quanto 

a sua partilha. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015550-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA SESMILO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIMAR SESMILO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015550-65.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Luciana Aparecida Sesmilo, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, e, caso haja imóvel rural, deverá 

juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados (art. 

620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro 

(art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o 

caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às 

primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015541-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASMINDA RITA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015541-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Jasminda Rita de Oliveira, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005403-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY GABRIEL QUEIROZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005403-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

minuciosa dos autos, nota-se que a parte autora requer a citação por 

edital da parte requerida, pois alega que ela está em local incerto e não 

sabido (ID: 25621801). 2. O Código de Processo Civil tratou 

expressamente as hipóteses em que é cabível a citação por edital. 

Vejamos: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando 

desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos 

expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação 

por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2º No 

caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de 

sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver 

emissora de radiodifusão. § 3º O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.” (grifo nosso) 3. Nota-se do disposto no art. 256, §3º, do Código 

de Ritos, que para o deferimento da citação por edital há necessidade de 

que se esgotem todos os meios possíveis de localização da parte 

requerida, portanto, no caso em tela, não assiste razão a essa pretensão 

da parte autora, eis que ainda não foram tentadas outras formas de 

citação da parte adversa, razão pela qual indefiro o pleito de ID: 25621801. 

4. Não obstante o indeferimento do pedido da citação por edital, 

considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que os Sistemas 

INFOSEG e INFOJUD possibilitam, em função de permitir a busca de 

endereços com grande agilidade, consagrando os princípios da economia 

e celeridade processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do 

Código de Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os 

sujeitos processuais para a melhor prestação jurisdicional, determino de 

busca de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD. 5. Após a consulta 

realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi localizado o 
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endereço da parte requerida, qual seja, Rua da Coabe, n.º 150, Casa 

Castelândia, Município de Primavera do Leste/MT, CEP: 78850-000. 6. 

Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte requerida, designo 

o dia 27.01.2020, às 15h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 7. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, bem como o 

representante do Ministério Público. 8. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004816-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004816-55.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, ressai do caderno processual que a 

inventariante formula ao juízo um pedido de expedição de alvará (ID: 

26975282), entretanto, para se evitar tumulto processual, hei por bem 

indeferir tal requerimento no bojo desta ação sucessória, devendo a parte 

se valer de ação autônoma, que deverá tramitar por dependência a este 

feito. 2. Ademais, vê-se que não se encontram na exordial documentos 

que comprovem a propriedade dos bens a serem partilhados. 3. Assim, 

intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos documento hábil a comprovar a propriedade dos bens a serem 

partilhados, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de 

o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 4. Outrossim, intime-se a 

inventariante para que, no mesmo prazo acima concedido, carreie aos 

autos o comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se 

for o caso). 5. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público 

para manifestação, no prazo legal. 6. Empós, venham-me conclusos. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014071-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA WADA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KOJI WADA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1014071-37.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, a concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da 

apresentação do rol de bens a serem inventariados. 2. Nomeio 

inventariante a requerente MARIA JOSE DE SOUZA WADA, facultando-a a 

firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em 20 (vinte) dias, dispensando-se a lavratura do respectivo 

termo. 3. Sem prejuízo, deverá a inventariante apresentar, no mesmo 

prazo, os seguintes documentos: a) certidões negativas de federal, 

estadual e municipal em nome do extinto; b) cópia dos documentos 

pessoais do falecido; c) certidão de nascimento da menor Leticia; d) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ; e) Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente 

acompanhada da avaliação administrativa do acervo patrimonial 

inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou declaração 

de isenção do mesmo; f) documentos comprobatórios da propriedade dos 

bens inventariados, devidamente registrados em favor do de cujus, sob 

pena de inviabilizar a transmissão. No mesmo lapso, a representante do 

espólio haverá de declinar o endereço completo dos demais sucessores 

do autor da herança para fins de citação. Quando da apresentação da 

Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada da avaliação 

administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o valor atribuído à 

causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 4. Aportando aos 

autos os dados necessários e, ausente o instrumento de representação 

processual, promova-se a citação dos demais sucessores, mediante carta 

com aviso de recebimento, nos moldes do art. 626, §1º, do CPC, ‘vedada a 

citação por oficial de justiça – porque comprometeria a duração razoável 

do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 15/05/2018 – Informativo nº. 626). 5. Havendo 

interesse de incapaz no feito, colha-se parecer ministerial. 6. Em seguida, 

ouça-se a Fazenda Pública para fins do disposto no art. 626, do CPC. 7. 

Concordando os herdeiros quanto às primeiras declarações, intime-se a 

representante do espólio para apresentar o plano final de partilha, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Rondonópolis-MT, 08 de 

novembro de 2019. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002589-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ZANDONATO BRITO (REQUERENTE)

SUELI HELENA ZANDONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ZACANINI ZANDONATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013621-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA PEREIRA PARDIM (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDO DA SILVA PARDIM (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA PEREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINIANA MARIA DA SILVA PEREIRA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à Secretaria deste 

Juízo, A PARTIR DE 16/12/2019, em horário de expediente forense (12h às 

19h, de segunda à sexta-feira), para retirar o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO N. 269/2019, expedido em 5 vias seladas em 13/12/2019, 

com prazo de validade de 60 dias, devendo instruí-lo com os documentos 

necessários ao cumprimento através das peças digitais disponíveis no 

PJe. SELOS DE AUTENTICAÇÃO UTILIZADOS: AC761082, AC761083, 

AC761084, AC761085 e AC761086.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003111-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. D. C. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003111-27.2016.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘Execução de 

Alimentos’ ajuizada por Pablo Brendo Christian da Cunha Guimarães em 

desfavor de Edivilson José Guimarães, objetivando o pagamento de 27 

(vinte e sete) parcelas vencidas a título de alimentos, correspondentes ao 

período de maio/2014 a agosto de 2016, sob o rito da penhora de bens. 

Entre um ato e outro, o executado apresentou declaração de pagamento 

dos valores objeto desta demanda, relativos ao período de 01/05/2014 até 

01/08/2016, em documentos registrados aos ID’s 14988804 e 14988819. 

Irresignado, o patrono do exequente impugna o acordo efetivado entre os 

litigantes, postulando, ato contínuo, pela penhora do valor em discussão 

no bojo do processo nº. 1002020-96.2016.811.0003 que tramita perante a 

3ª Vara Cível desta Comarca. Devidamente intimado, via Dje, para 

regularizar o processo, consoante ponderações lançadas no decisum de 

ID 18629795, o exequente deixou decorrer o prazo sem intervenção. 

Ademais, procedida a tentativa de intimação pessoal no endereço 

constante dos autos, o exequente não foi localizado e, intimado por edital, 

escorreu o prazo sem qualquer manifestação nos autos. É o relatório do 

necessário. Decido. Pois bem, revendo os fólios processuais, denota-se 

que o exequente, mediante documento com reconhecimento perante o 

cartório extrajudicial desta Comarca, declarou que recebeu o montante de 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), dando quitação à pensão 

alimentícia relativa ao período de 01/05/2014 a 01/08/2016, “para nada 

mais reclamar seja a que título for, extrajudicial ou judicial, sob pena de 

incidir em pena de litigância de má-fé”. Outrossim, é trivial sabença que, 

malgrado ser irrenunciável o direito de alimentos presentes e futuros, o 

alimentando pode renunciar aos alimentos pretéritos devidos, notadamente 

quando é pessoa maior e capaz. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. RENÚNCIA A 

PARCELAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. Caso em que o acordo 

estabelecido entre as partes não pode implicar em renúncia à percepção 

de alimentos presentes e futuros, mas em abdicação de parte das 

parcelas vencidas que estão sendo executadas. Não há qualquer óbice 

legal à realização de acordo relativamente a alimentos pretéritos devidos, 

inclusive com ajuste de recebimento de valor inferior ao crédito alimentar, 

sobretudo porque reconhecidas, pela parte credora, as dificuldades de 

pagamento invocadas pelo devedor. Inexistência de nulidade. Manutenção 

da decisão recorrida. DERAM PARCIAL PROVIMENTO". (TJ-RS - Apelação 

Cível Nº 70069107613, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016). Demais disso, em 

consulta processual disponibilizado pelo sistema PJE, verifica-se a ação 

nº. 1007101-55.2018.8.11.0003 deste Juízo, com sentença homologatória 

do acordo entre os litigantes, transitada em julgado, exonerando os 

alimentos outrora fixados. Destaca-se que o patrocínio da causa é 

exercido por advogado diverso da presente demanda, com instrumento 

procuratório outorgado na data de 18/08/2018 enquanto nestes, o 

instrumento legitimado é datado de 26/01/2016. Destarte, denota-se dos r. 

manuscritos que as partes transacionaram à respeito do débito vindicado 

nestes autos, e embora haja descontentamento do causídico, o 

exequente, como dito, é maior de idade e plenamente capaz, manifestando 

seu desinteresse no prosseguimento desta executio. Assim, o processo 

deve ser extinto em virtude da satisfação do débito, uma vez que a 

exequente deu plena e total quitação do valor em atraso. Desta forma, 

diante da quitação pronunciada pelo exequente DECLARO EXTINTO o 

presente Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas objeto da 

presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida ao exequente, que defiro 

nesta oportunidade ao executado, em razão do valor da causa e natureza 

da demanda, sobretudo, do acordo levado a efeito entre os litigantes. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012587-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA PEREIRA PARDIM (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDO DA SILVA PARDIM (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINIANA MARIA DA SILVA PEREIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1012587-84.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante a requerente LUCIENE DA SILVA 

PEREIRA, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 3. A teor das 

informações vertidas na inicial, efetivo pesquisa perante o Sistema 

BacenJud para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário 

existente em instituição financeira em favor da falecida MARTININIANA 

MARIA DA SILVA PEREIRA (CPF 458.210.971-34), conforme extrato 

anexo. 4. Outrossim, intime-se a inventariante para apresentar, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o plano final de partilha, acompanhado de cópia de sua 

certidão de casamento, bem como de certidão negativa de débito estadual 

em nome da de cujus, sob pena de extinção. 5. Por oportuno, dou por 

prejudicada a análise, no seio deste inventário, do pedido de alvará 

constante no ID 25110920, visando evitar a obstacularização do 

andamento processual e, consequentemente, prezando pela célere 

prestação jurisdicional. Com efeito, o procedimento do inventário, afeto à 

jurisdição contenciosa, é diverso daquele previsto para os alvarás 

judiciais, sendo que, permitir o processamento de pedidos de tal natureza 

dentro do inventário, ao certo ocasionaria tumulto processual. Registro, 

ainda, ser descabida a vinculação de eventuais numerários disponíveis em 

conta de titularidade da falecida aos presentes autos, eis que o quantum 

poderáser objeto de alvará judicial, acaso preenchidos os requisitos legais 

suprarreferidos, dispensando-se a aludida providência nesta casuística. 

6. Cumpridas as determinações, tornem-me conclusos para sentença. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004406-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO ARAUJO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - MT3677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA AMELIA MUNIZ (REQUERENTE)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003599-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009224-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sílvia Machado Muchagata OAB - MT6872/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA (TERCEIRO INTERESSADO)

Sílvia Machado Muchagata OAB - MT6872/O (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE FELICIO BORGES (HERDEIRO)

MICHELLE ABOU BORGES (HERDEIRO)

CAMILA FELICIO BORGES (HERDEIRO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000853-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. E. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o edital retro foi expedido e enviado para publicação 

no DJE/MT por 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter GRAZIELI EDUARDA 

MEDEIROS MORAES, inscrita no RG 001772550 SSP/MS e CPF 

009.786.581-83 à curatela restrita a aspectos patrimoniais,domésticos, 

negociais e previdenciários (Causa da interdição: paralisia cerebral - CID G 

80.0), a ser exercida por CRISTIANI MEDEIROS, registrada no RG n. 

26024136 SSP/MS, e inscrita no CPF/MF 582.057.991-72 nos moldes do 

enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar 

contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de 

prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome da 

requerida. Assim, fica a curadora cientificada de que deverá prestar 

contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em 

nome da parte requerida se e quando for instada a tanto, devendo por 

isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual 

patrimônio. A curatela abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Esta 

sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado, 

servirá como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial por 

três vezes, com intervalo de dez dias. Dispenso a publicação na imprensa 

local em inteligência ao disposto no artigo 98, III, do CPC/2015. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida, a ser apresentada no prazo de quinze dias 

pela Defensoria Pública. Sem condenação aos ônus de sucumbência por 

se tratar de processo necessário e que ganhou feição de procedimento 

de jurisdição voluntária. Oportunamente, arquivem-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007742-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007742-09.2019.8.11.0003 Vistos etc., 01. Concedo em prol do requerido 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. 02. Malgrado o teor do 

laudo pericial encartado a exordial, ante as alegações versadas na 

contestação, como medida de prudência e resguardando-se o devido 

processo legal, reputo necessário a realização de exame de DNA, a ser 

custeado pelo Autor. Para a realização da perícia, nomeio o Laboratório 

São João, que determinará se o autor é ou não o pai biológico do 

requerido, independentemente de compromisso. Nesta senda, designo o 

dia 05 de fevereiro de 2020 às 09h30min para coleta do material genético 

e consequente realização do exame pericial, perante o Laboratório São 

João, localizado na Avenida João Ponce de Arruda, nº. 2196, Centro, 

nesta cidade, sendo que o laudo haverá de aportar aos autos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Intimem-se as partes para comparecimento, 

advertindo-se ao autor que a sua ausência ao local e data ora 

determinada para coleta gerará presunção de veracidade da paternidade 

inicialmente assumida. Ao realizar a coleta, deverá o laboratório tirar cópia 

dos documentos pessoais das partes, colher as assinaturas e digitais de 

todos, anexando referida documentação ao laudo pericial. Com a vinda do 

laudo, intimem-se, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestação. Na sequência, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783020 Nr: 7399-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PIRES MOREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS , COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO 267/2019, A DISPOSIÇÃO DO INTERESSADO EM 

PASTA PRÓPRIA..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732813 Nr: 12930-10.2013.811.0003

 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: JOSINA NOVAIS DA ROCHA, NEUZA NOVAIS DA 

ROCHA, MARIA ROCHA GOMES, ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO, 

ZENILDA NOVAIS DA ROCHA, JOVELINA NOVAES DA ROCHA, 

DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, DENIZAR NOVAIS DA ROCHA, 

ROBSON ONILDO NAVES, RONIMÁRCIO NAVES, ONILDO ROCHA NAVES, 

MARIA JULIA SILVA NAVES, ROSANGELA MARIA NAVES DE OLIVEIRA, 

ZENIS NOVAES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT -15072 E, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RECOLHER A GUIA PELA 

EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E GUIAS PARA AUTENTICAÇÕES 

DE TODAS AS CÓPIAS DESCRITAS, REFERENTE À 62 SELOS RESTANTE 

DO FORMAL, CASO FOR AUTENTICAR OUTRA CÓPIA DO FORMAL SERÁ 

132 SELOS, APRESENTANDO OS COMPROVANTES NO FEITO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746064 Nr: 5610-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDVS, LPDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal da decisão de fls. 82, sem 

manifestação alguma da parte inventariante.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043791-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA-PR (REQUERENTE)

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058527-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA NAZÁRIO BARDEN SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045071-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA METALURGICA SALMAZO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO LOURENCO CANTAGALLO OAB - SP253122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora 

para comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais de 

distribuição desta carta precatória em 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da presente no estado em que se encontra. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019 Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058622-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECK INCORPORADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO EMERSON LEMES DE OLIVEIRA OAB - DF18851 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO LARA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059199-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARUCCI OAB - PR24483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CRISTINA DA SILVA BATISTA MAINARDI (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA FONTES DA SILVA (TESTEMUNHA)

BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059199-63.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

04/02/2020, às 17h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023431-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Loiana Suene Gomes Guimarães (REQUERIDO)

HERMES BORGES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1023431-76.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 24520914, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo meirinho com observância das regras 

contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve 

se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas 

tentativas frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo 

suspeita de ocultação, deverá 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 designada. Caberá à parte interessada 

promover o recolhimento da diligência do meirinho em 05 dias, uma vez 

que não é beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019 Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033818-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACAO SANTOS E SANTOS LTDA - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS OAB - RS78806 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL OAB - RS30717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033818-53.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 27253708, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo meirinho com observância das regras 

contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve 

se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas 

tentativas frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo 

suspeita de ocultação, deverá 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 designada. Caberá à parte interessada 

promover o recolhimento da diligência do meirinho em 05 dias, uma vez 

que não é beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019 Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043792-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMA LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REBELLO SANTORO OAB - MG135476 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA OAB - MG78012 (ADVOGADO(A))

GIULIANA DE PAULA CALVO LEITE OAB - MG193812 (ADVOGADO(A))

CAMILA ALMEIDA ARAUJO OAB - MG123958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

KEILA TIOLA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo 

novamente a parte interessada para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

da presente carta precatória, no estado em que se encontra. Destaco que 

a respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058579-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CASCARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE TEREZINHA TEIXEIRA OAB - MG67845 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FACCIO BEZERRA OAB - MG122027 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051337-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MOREIRA OAB - SP128153 (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA COSTA FERNANDES OAB - MS11957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HOLANDA TEIXEIRA OAB - SP141991 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WELINGTON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1051337-41.2019.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Sul Requeridos: 

José Gonçalves da Silva Data e horário: 12 de Dezembro de 2019, às 

14h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Ausente o douto Promotor de 

Justiça, Dr. Aurélio Rene Arrais, em virtude de férias. Também não se faz 

presente o seu substituto legal o ilustre Promotor Theodósio Ferreira de 

Freitas, que conforme informado a este juízo por sua assessoria se 

encontra em audiência neste mesmo horário, em outra unidade 

jurisdicional. Ausentes o requerido e respectivos advogados, embora 

regularmente intimados para comparecimento nesta solenidade, através do 

DJe n. 10.619 de 13/11/2019. Também ausente a testemunha arrolada pelo 

requerido, a qual haveria ter sido intimada através de advogado. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Conquanto devidamente cientes da audiência, aqui 

não se encontram o requerido, seus advogados e a testemunha que seria 

ouvida, inexistindo nos autos quaisquer requerimentos que pudessem 

justificar tais ausências. O não comparecimento da testemunha, da parte 

que a arrolou e de seu advogado, implica em presumir que houve 
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desistência da inquirição, nos termos no art. 455, §§ 2° e 3° do CPC. Diante 

do exposto, declaro preclusa a produção da aludida prova testemunhal, 

ordenando que a Secretaria promova a devolução desta precatória no 

estado em que encontra, mediante a adoção das providências 

necessárias. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041077-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HENRY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1041077-02.2019.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Requeridos: 

Ricardo Luiz Henry Data e horário: 12 de dezembro de 2019, às 15h30min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogado 

Requerido: Bruno de Melo Miotto (OAB 19512/O) Requerido: Ricardo Luiz 

Henry Testemunha: Renancildo Soares de França (CPF n°531.724.501-04) 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Ausente o douto Promotor de 

Justiça, Dr. Aurélio Renê Arrais, em virtude de férias. Também não se faz 

presente o seu substituto legal, o ilustre Promotor Theodósio Ferreira de 

Freitas, que conforme informado a este juízo por sua assessoria se 

encontra em audiência neste mesmo horário, em outra unidade 

jurisdicional. Quanto à testemunha José de Assis Guareski, a parte ré 

neste ato desiste de sua oitiva, por desinteresse superveniente na 

produção da prova. Foi colhido o depoimento da testemunha Renancildo 

Soares de França, conforme termo anexo e gravação audiovisual que 

acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a 

finalidade da presente, e considerando que houve a desistência da oitiva 

da testemunha José de Assis Guareski, ordeno a devolução da presente à 

origem mediante a adoção das providências pertinentes. Nada mais. Eu, 

Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, 

digitei. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Bruno 

De Melo Miotto Advogado Requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048349-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA PIRES DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1048349-47.2019.8.11.0041 

Requerente: Rosana Maria Pires da Silva Mendes Requerido: Frederico 

Augusto de Arruda Gimenez e outro. Data e horário: 12 de dezembro de 

2019, às 16h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Advogado Requerente: Luis Lauremberg Arruda Santos 

(OAB/MT 4.493) Advogado Requerido: Thiago de Abreu Ferreira (OAB/MT 

5928) Terceiro Interessado: Joelson Elias de Arruda (OAB/MT 21577) 

Testemunha: José Lealdo dos Anjos Filhos (CPF n.º 016.263.221-55) 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Ausente o douto Promotor de 

Justiça, Dr. Aurélio Renê Arrais, em virtude de férias. Também não se faz 

presente o seu substituto legal, o ilustre Promotor Theodósio Ferreira de 

Freitas, que conforme informado a este juízo por sua assessoria se 

encontra em audiência neste mesmo horário, em outra unidade 

jurisdicional. Foi colhido o depoimento da testemunha do juízo, conforme 

termo anexo e gravação audiovisual que acompanham a presente ata. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade da presente, devolva-se à 

origem mediante a adoção das providências pertinentes. Nada mais. Eu, 

Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, 

digitei. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Luis 

Lauremberg Arruda Santos Advogado Requerente Thiago de Abreu 

Ferreira Advogado Requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053964-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA KRUG DE LIMA (REQUERENTE)

HENRIQUE DIOGO WENGRAT (REQUERENTE)

THIAGO DIOGO VERAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA KARLA BOMFIM MARQUES DE SOUZA OAB - PR76432 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA ALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1053964-18.2019.8.11.0041 

Requerente: Edimara Krug de Lima e Henrique Diogo Wengrat Requerido: 

Paola Alves dos Reis Data e horário: 12 de dezembro de 2019, às 

16h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Testemunha: Thiago Diogo Veras (CPF n.º 725.469.801-49) Advogado 

Requerente: Luciano Silva Alves (OAB/MT nº. 8882/O) OCORRÊNCIAS 

Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas 

acima nominadas. Ausentes a parte ré e respectivos advogados, embora 

regularmente intimados para comparecimento nesta solenidade, através do 

DJe n. 10.623 de 21/11/2019. Foi colhido o depoimento da testemunha 

arrolada pela parte requerente, conforme termo anexo e gravação 

audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. 

Cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem mediante a 

adoção das providências pertinentes. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas 

Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Cumpra-se. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Luciano Silva Alves 

Advogado Requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046118-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1046118-47.2019.8.11.0041 

Requerentes: Riller Silva Reverdito; João Carlos Martins Bressan; Mayara 

de Almeida Tavares Requeridos: Luciane Neves Santos; Leni Hack; Gilmar 

Fiorini Data e horário: 12 de dezembro de 2019, às 17h00min. PRESENTES 

Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogado Requerentes: 

Marcelo Ambrosio Cintra (OAB/MT n. 8934) Advogado Requerido (Gilmar 

Fiorini): Claudio Palma Dias (OAB/MT 3523) OCORRÊNCIAS Vistos. 

Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima 

nominadas. Ausentes os requeridos Luciane e Leni, bem assim 

respectivos advogados, embora regularmente intimados para 

comparecimento nesta solenidade, através do DJe n. 10.624 de 

22/11/2019. Ausente a testemunha Rosilda Rodrigues Rocha, embora 

devidamente intimada (id. 26500081), cuja ausência não foi justificada a 

tempo e modo devidos. Também ausente a testemunha Evando Carlos 
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Moreira, igualmente arrolada pelos autores, porém, quanto ao mesmo o 

ilustre causídico apresenta justificativa consubstanciada em documento e 

demonstra que a testemunha faz parte, nesta data, de banca examinadora 

de defesa de mestrado na UFMT. Pede o causídico a redesignação da 

audiência, comprometendo-se a trazer independente de intimação a 

testemunha Evando Carlos Moreira. DELIBERAÇÕES Vistos. A parte insiste 

na oitiva das testemunhas Rosilda e Evando, sendo que aquela havia sido 

intimada em Secretaria para esta solenidade, e este a ausência a este ato 

se dá por justificada. Diante de tal fato, e haja vista a reiteração do 

requerimento de oitiva de ambas as testemunhas, redesigno a audiência 

para o dia 04/02/2020, às 15h00. Os autores, por seu advogado aqui 

presente, comprometem-se em providenciar a intimação das testemunhas, 

obedecendo as disposições do art. 455, §2º, do CPC, ciente da regra do 

§3° do mesmo artigo. Os presentes saem intimados. Comunique-se o juízo 

deprecante acerca desta decisão. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas 

Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Cumpra-se. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Marcelo Ambrosio Cintra 

Advogado Requerentes Claudio Palma Dias Advogado Requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047209-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DAVI SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1047209-75.2019.8.11.0041 

Requerente: Michelle Davi Simão Requerido: Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico Data e horário: 12 de dezembro de 2019, às 17h30min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogada 

Requerente: Sandra Roberta Montanher Brescovici (OAB/MT nº. 7366) 

Representante Requerida: Kely Cristina Boscardi (CPF n. 667.858.121-00) 

Advogado Requerida: Carlos Alberto de Oliveira Paes (OAB/MT 1887) 

Testemunha: Wiston Barredo Romero (CPF n.º 395.847.801-82) 

OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, 

presentes as pessoas acima nominadas. Foi colhido o depoimento da 

testemunha arrolada pela parte requerida, conforme termo anexo e 

gravação audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem mediante a 

adoção das providências pertinentes. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas 

Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Cumpra-se. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Sandra Roberta Montanher 

Brescovici Advogado Requerente Kely Cristina Boscardi Representante 

Requerida Carlos Alberto de Oliveira Paes Advogado Requerida

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021251-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEO BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1021251-87.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 25764327, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034005-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARACATU FILHO (REQUERENTE)

ARY PARACATU (REQUERENTE)

MARY PARACATU ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de João Paracatu (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034005-61.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

advogado da parte interessada para em 05 dias apresentar as guias de 

recolhimento referente aos comprovantes de pagamento de ids. 22633480 

e 22633490. Após, cumpra-se o despacho de id. 22271186. Às 

providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039569-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria da Costa (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039569-21.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

24771654. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039866-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039866-28.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

24930537. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059037-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA DE SOUZA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059037-68.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

04/02/2020, às 14h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
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designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057429-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA COSTA (TESTEMUNHA)

GISELE SOBRINHO CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

VIVIAN TOPAL OAB - SP183263-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057429-35.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

04/02/2020, às 15h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, depoimento pessoal da Requerente. Expeça-se 

mandado de intimação, consoante preconiza o art. 385, §1º, do CPC, 

devendo ser observado o endereço indicado carta precatória. 

Considerando as informações contidas na petição de id. 27049324, 

deverá a parte interessada pleitear ao juízo deprecante que expeça nova 

carta para oitiva da testemunha Daniel Ferreira da Costa, uma vez que 

reside na comarca de Barra do Garças/MT. Comunique-se o dia e o 

horário da audiência ao juízo deprecante. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2019 Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027714-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Hermínio Marques Moleiro (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR COELHO DIAS OAB - SP273678 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027714-45.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor do ofício de id. 27015988, designo o dia 06/02/2020, às 14h00min, 

para realização da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, cuja intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência e do comprovante de recebimento 

(CPC, art. 455, caput e §1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A 

parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que desistiu de sua 

inquirição, sendo certo, ademais, que a inércia na realização da intimação 

importará em desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 

3°). A testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão 

designada, sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e 

responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do 

CPC. Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057270-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO OAB - MG142785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO (REQUERENTE)

ANTONIO DOS SANTOS BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057270-92.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor do ofício de id. 27015988, designo o dia 04/02/2020, às 16h00min, 

para realização da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, cuja intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência e do comprovante de recebimento 

(CPC, art. 455, caput e §1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A 

parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que desistiu de sua 

inquirição, sendo certo, ademais, que a inércia na realização da intimação 

importará em desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 

3°). A testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão 

designada, sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e 

responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do 

CPC. Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021748-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILDERLANE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO GILCIVAN PINHEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO JUCELINO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA RIZEUDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA GILCILENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS SANCHES OAB - SP239304 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINS SANCHES OAB - SP225166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIN TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA OAB - PR56763 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1021748-04.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

06/02/2020, às 14h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, oitiva da testemunha Antonio José Soares. 

Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça, 

devendo constar do expediente o endereço: Rua 01, casa 07, quadra 06, 

Bairro Nova Esperança III, Cuiabá/MT. A testemunha que for intimada e 

deixar de comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será 

conduzida coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, 

nos termos do art. 455, §5º, do CPC. Caberá à interessada comprovar o 

recolhimento da diligência do meirinho em 05 (cinco) dias, uma vez que 

não é beneficiária da gratuidade da justiça. Comunique-se o dia e o horário 

da audiência ao juízo deprecante. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019 Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043295-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DARIENSO MARTINS OAB - PR11609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SOLANGE REGINE PORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

VILENA MENDES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILUCE DE ALENCASTRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043295-03.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

interessada para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de 

id. 26444996. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos 

para designação de audiência. Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059782-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059782-48.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059790-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIX CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREA DE MELLO OAB - SP50679 (ADVOGADO(A))

MARCOS SOARES OAB - SP206359 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059790-25.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059802-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDS - CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA OAB - ES11259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (REQUERIDO)

DEISE REGINA VIOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059802-39.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060054-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO CAVALCANTE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ OAB - PB15960 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GUIA DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060054-42.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059828-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO e CAPACITAÇÃO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059828-37.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059854-35.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER ROBERTO LODI HEE OAB - SP104358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. GARCIA PALMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059854-35.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060055-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BOTELHO ULHOA JUNIOR (REQUERIDO)

DAIZE EUGENIA COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060055-27.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060116-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO JOAO NEORICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB - RO4117 

(ADVOGADO(A))

TIAGO FAGUNDES BRITO OAB - RO4239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO EULLER SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060116-82.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060251-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACIR CUNHA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sunur Bómor Maro OAB - MS4457 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FLAUSINO LAUDEMIRO FURTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIO DA SILVA FURTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060251-94.2019.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060257-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060257-04.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado tal 

documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051244-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

CLAUDIA ONEIDA ROUILLER (TESTEMUNHA)

IZILDINHA MONTEIRO DE ASSUNCAO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PINHO SOBRINHO (REQUERIDO)

CLAYTON PARREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1051244-78.2019.8.11.0041 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Requeridos: 

Clayton Parreira da Silva; Joaquim Pinho Sobrinho Data e horário: 12 de 

dezembro de 2019, às 14h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Testemunha: Claudia Oneida Rouiller (CPF n.º 

884.942.849-91) Testemunha: Izildinha Monteiro de Assunção (CPF n° 

108.228.101-82) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes a parte ré 

e respectivos advogados, embora regularmente intimados para 
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comparecimento nesta solenidade, através do DJe n. 10.619 de 

13/11/2019. Ausente o douto Promotor de Justiça, Dr. Aurélio Rene Arrais, 

em virtude de férias. Também ausente o seu substituto legal o ilustre 

Promotor Theodósio Ferreira de Freitas, que conforme informado a este 

juízo por sua assessoria se encontra em audiência neste mesmo horário, 

em outra unidade jurisdicional Foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas arroladas pela parte requerente, conforme termo anexo e 

gravações audiovisuais que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem mediante a 

adoção das providências pertinentes. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas 

Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Cumpra-se. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058170-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA OAB - 327.661.141-49 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036860-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SARMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Show de Notícias (RÉU) (REQUERIDO)

Guiame.com.br (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036860-13.2019.811.0041 Vistos. Vê-se que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar que é beneficiária da 

gratuidade da justiça, tampouco recolheu as despesas de distribuiçao da 

presente. Deste modo, intime-se o patrono da parte interessada para em 

05 (cinco) dias cumprir integralmente a decisão de id. 22871262. Decorrido 

o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e devolva-se a 

presente à origem no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043586-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE ALMEIDA FAVA JUNIOR & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

RAQUEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER S COMERCIO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMARA DE FATIMA AGUILAR OAB - SP190499 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043586-03.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

06/02/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046208-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALESSI & FILHOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES OAB - PR40502 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046208-55.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

06/02/2020, às 15h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009485-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 105 de 721



MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004005-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO AMORO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos ao Requerente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

petição apresentada pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014988-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOGINIO R MACHADO - ME (EXECUTADO)

LEOGINIO RABELO MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. 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). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Transitada em julgado a 

sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1001863-21.2019.8.11.0003 VISTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S, 

aduzindo, em síntese, que o Município lançou o edital da Inexigibilidade de 

Licitação mediante Chamamento Público nº 04/2018, tendo por objeto o 

“credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços 

médicos especializados em Oftalmologia, de forma complementar aos 

serviços oferecidos no Município de Rondonópolis, conforme termo de 

referência anexo encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde”. 

Aduziu que para justificar a contratação de interessados na referida 

prestação de serviços mediante credenciamento, sem licitação, de 

maneira absolutamente genérica e sem embasamento em dados objetivos 

e concretos que pudessem ser efetivamente aferidos, o Memo nº 

215/CERSUS/SMS/2018 apontou que existe uma grande demanda de 

pacientes que utilizam os serviços de consulta e exames em oftalmologia, 

bem como a necessidade de não deixar a população desassistida. 

Afirmou que o referido procedimento de inexigibilidade de licitação 

encontra-se eivado de irregularidades que fulminam de maneira absoluta a 

sua validade e legitimidade, ante a evidente restrição ao credenciamento 

de todos os potenciais interessados que pudessem acorrer para a 

contratação deste serviço, com o que concomitantemente tais 

irregularidades propiciaram um indevido favorecimento à única 

credenciada dentro do prazo do edital, a requerida 20/20 SERVIÇOS 

MÉDICOS S/S, empresa esta envolta em diversos processos judiciais e 

ilegalidades por todo o Brasil, cujos serviços representam um grave e 

seríssimo risco não somente ao patrimônio público, como principalmente à 

saúde pública dos pacientes rondonopolitanos que eventualmente vierem 

para ela serem encaminhados. Ressaltou que em nenhum momento o 

processo administrativo da inexigibilidade de licitação demonstrou, de 

maneira objetiva e aferível, qual seria a grande demanda de pacientes que 

não poderiam ser atendidos pela rede própria do Município no serviço de 

oftalmologia. Asseverou que o Prefeito de Rondonópolis, após a 

expedição de Notificação Recomendatória, por meio do ofício nº 41/2019, 

datado de 14/02/2019, alegou que no termo de referência constou que a 

demanda hoje é superior à capacidade ofertada pelo poder público; 

somente não foi detalhado pormenorizadamente. Além disso, informou que 

a demanda reprimida de consultas é de 7.452 pacientes, o que contradiz o 

termo de referência do edital da chamada pública, já que nele foi declinado 

que seriam 10.008 consultas de demanda reprimida. Alegou que o edital do 

chamamento público nº 04/2018 previu restrições que impediram o 

credenciamento de outros potenciais interessados, além da única 

credenciada, a requerida 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS SS, sendo que foi 

estabelecido em seu item 3.1: “Os envelopes contendo a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope nº 02) contendo a quantidade e descrição detalhada 

dos serviços a serem ofertados pela empresa, deverão ser protocolados 

e entregues ao Presidente da Comissão de Licitação até às 09:00 horas 

do dia 14/11/2018 (...)”. Sustentou, ainda, que a requerida 20/20 

SERVIÇOS MÉDICOS S/S está sendo processada em diversas Comarcas e 

Estados da Federação, por insistentes irregularidades lesivas não 

somente ao dinheiro público, como à própria saúde coletiva. Assim, 

requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a 

suspensão do procedimento da inexigibilidade de licitação, ou do contrato 

administrativo dele advindo, até o julgamento final do presente processo. 

No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do processo administrativo 

da Chamada Pública nº04/2018 e do contrato administrativo dele originário, 

determinando-se ao Município de Rondonópolis a obrigação de não 

contratar a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS e/ou a imediata anulação 

da contratação, caso a tenha contratado; sob pena de cominação de multa 

diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)a ser revertida ao FUNAMP – 

Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 

18400908). Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para 

manifestação sobre o pedido liminar, em 72 (setenta e duas) horas, nos 

termos do artigo 2º, da Lei nº 8.437/1992 (Id. 18600491). O Município de 

Rondonópolis aduziu que o procedimento de inexigibilidade de licitação foi 

realizado em razão de o objeto do chamamento público em questão 

observar o preço da tabela do SUS e, portanto, não demandar discussão 

de valores. Disse que o chamamento público foi realizado em duas 

oportunidades e restaram desertos, sendo que somente na terceira vez a 

empresa requerida se habilitou, tendo sido aceita pela Administração 

Pública Municipal, visto que à época não havia nenhuma condenação em 

desfavor dela. Frisou, ainda, que a demanda reprimida somente de 

consultas oftalmológicas, até o mês de dezembro de 2018, era de 7.452 

pacientes; existe demanda reprimida também para exames e cirurgias; a 

Lei Estadual nº 10.739, de 10/08/2018, tornou obrigatória a apresentação 

de atestado médico oftalmológico para matrícula de alunos do ensino 

fundamental em escolas públicas deste Estado, o que gerou uma demanda 

de consultas. Por essas razões, requereu o indeferimento do pedido de 

tutela provisória de urgência, bem como a concessão do prazo de 5 

(cinco) dias, para entrega da listagem pormenorizada com os nomes dos 

pacientes, telefone e indicação a qual PSF pertence (Id. 19276790). O 

Município de Rondonópolis requereu a juntada de listagem pormenorizada 

com os nomes dos pacientes, telefone e indicação a qual PSF pertence 

(Id. 19313570 e 19418214). O Ministério Público Estadual requereu a 

juntada do Relatório de Auditoria nº 056/2018, efetuado pela 
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Controladoria-Geral do Estado, acerca da contratação da empresa 

requerida 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS pelo Governo do Estado de Mato 

Grosso e que foi objeto da “Operação Catarata” (Id. 19372498). O pedido 

de tutela antecipada foi deferido para determinar a suspensão do contrato 

administrativo advindo do Chamamento Público nº 04/2018, em favor da 

requerida 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S, até o julgamento final do 

presente processo (id. 19252458). O Município de Rondonópolis contestou 

a ação, momento em que alegou preliminar de perda superveniente do 

objeto, tendo em vista que o cumprimento da notificação recomendatória 

nº 07/2019 e a decisão judicial proferida nestes autos que determinou a 

suspensão da chamada pública nº 04/2018 e eventual contrato 

administrativo. No mérito, afirmou ser perfeitamente possível se valer da 

modalidade de licitação “chamamento Público” para credenciamento de 

empresas da iniciativa privada para prestação dos serviços oftalmológicos 

e que o fato de o edital ter previsto data final para entrega dos envelopes 

em nada restringe a participação de outros possíveis interessados, visto 

que se trata de imposição a todos os pretensos participantes. Salientou 

que jamais obstaculizou a nomeação de concursados, eis que houve a 

convocação do aprovado no último concurso público, entretanto o mesmo 

não quis assumir a vaga. Asseverou, ainda, que pautou sua conduta 

dentro dos estritos limites legais e com rigorosa observância a Lei de 

Licitações, procedendo dentro da órbita de sua regular competência e 

parâmetros de organização interna. Ao final, requereu a improcedência do 

pedido (id. 21040795). A requerida 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S alegou 

as seguintes preliminares: 1) ilegitimidade passiva tendo em vista que a 

demanda tem por objeto a anulação de atos internos preparatórios do 

procedimento licitatório e de competência privativa do gestor, inexistindo 

pedido específico contra a empresa ré; 2) inépcia da inicial por ausência 

de pedido contra a requerida 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS; 3) perda 

superveniente do objeto, tendo em vista o cumprimento da notificação 

recomendatória nº 07/2019. No mérito, defendeu a legalidade do 

procedimento administrativo de inexigibilidade por chamada pública nº 

004/2019. Refutou, ainda, a alegação de idoneidade da empresa, 

afirmando não haver contra si qualquer sansão administrativa ou 

condenação judicial. Ao final, requereu a improcedência do pedido 

formulado na inicial (id. 21471630). O Ministério Público apresentou 

impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os 

argumentos das contestações (id. 22416480, 23859292 e 24006378). É 

relatório. 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. PRELIMINAR PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO. Estando a demanda sustentada pelo 

binômio necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do provimento 

postulado, não há que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, 

o Ministério Público pretende anular o processo administrativo de chamada 

pública nº 04/2018, bem como eventual contrato de prestação de serviços 

celebrado com a empresa 20/20 Serviços Médicos, sob a justificativa de 

que não foram respeitados todos os requisitos necessários para a 

realização de um Sistema de Credenciamento. Nesse contexto, os 

requeridos não demonstraram que tal pretensão tenha sido alcançada 

antes do ajuizamento da ação, haja vista a recusa do Prefeito de 

Rondonópolis ao cumprimento da notificação recomendatória nº 01/2019, 

conforme constou no ofício nº 41/2019, datado em 14/02/2019: 

“servimo-nos do presente para informar que estamos impossibilitados de 

atendermos à presente notificação, visto que precisamos atender a 

população que necessita desses serviços e que estão há muito tempo 

esperando por eles”(id. 18401265). Além disso, o fato de o Município ter 

cumprido a decisão judicial que determinou a suspensão do contrato 

administrativo, em sede de liminar, não acarreta a perda do objeto, pois o 

autor da ação ainda possui interesse de agir, já que o simples 

cumprimento de obrigação fixada pelo Poder Judiciário não tem o condão 

de ocasionar o perecimento de sua pretensão, pois, se assim fosse, toda 

ação com deferimento de liminar seria extinta sem resolução de mérito. 

Nesta linha de raciocínio, observa-se que não é coerente, e muito menos 

justo e nem técnico, o reconhecimento da perda do objeto, pois isso 

levaria a extinção da demanda sem resolução de mérito e a consequente 

revogação da liminar. Desta forma, não há dúvida que o autor ainda possui 

interesse da análise meritória de sua pretensão. Neste sentido é a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA 

INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE 

– RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento de liminar satisfativa não implica 

em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da 

impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, 

precisa ser rat i f icada por sentença (TJ-MT -  AGR: 

00562072220128110000 56207/2012, Relator: DRA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2012, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2012).” Dessa forma, inacolho 

a preliminar suscitada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 20/20 

SERVIÇOS MÉDICOS S/S. A 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S alega 

ilegitimidade passiva tendo em vista que os atos que se pretende a anular 

com esta ação são de competência privativa do gestor do Município, 

inexistindo pedido específico contra a empresa ré. No caso, a 20/20 

Serviços Médicos foi a única empresa habilitada no processo 

administrativo para celebrar contrato de prestação de serviços médicos 

especializados em oftalmologia com o Município de Rondonópolis. Eventual 

procedência dessa ação, acarretará na dissolução dos atos 

administrativos iniciados para a contratação da empresa ré, de modo que 

se mostra evidente a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e 

a pretensão jurídica vindicada. Nesse contexto, a empresa possui 

legitimidade para figurar no polo passivo desta ação. PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL A preliminar não merece prosperar. Da leitura da 

petição inicial, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular o pedido, 

pois referida peça traz narrativa clara dos fatos, sendo suficientemente 

conclusiva nos pedidos formulados, não trazendo nenhuma dificuldade 

para a composição da lide. Aliás, perfeitamente compreensível o direito 

material postulado pelo autor. Não se vislumbra, pois, qualquer incoerência 

entre a narração e o pedido constante da peça inicial. O pedido é claro e 

sua causa está suficientemente explícita. A narração dos fatos leva, sem 

grandes embaraços, a uma conclusão lógica. Diante disso, rejeita-se a 

preliminar suscitada. MÉRITO Versam os presentes autos sobre 

regularidade ou não do procedimento de Chamada Pública (edital nº 

04/2018), realizado pela Prefeitura de Rondonópolis, objetivando o 

credenciamento de empresa especializada para a prestação de serviços 

médicos em oftalmologia, de forma complementar aos serviços oferecidos 

pelo Município. O Ministério Público considera irregular o procedimento de 

contratação direta sob a justificativa de que não foram respeitados todos 

os requisitos necessários para a realização de um Sistema de 

Credenciamento. Inexiste uma previsão legal expressa para a realização 

da licitação por meio do aludido sistema, entretanto a doutrina e a 

jurisprudência já possuem um entendimento quanto ao caso. Tem-se 

utilizado o procedimento na modalidade de inexigibilidade de licitação (art. 

25 da Lei de Licitações). Na hipótese dos autos, o Chamamento Público nº 

004/2018 foi publicado em 30 de julho de 2018, visando ao 

“credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços 

médicos especializados em Oftalmologia, de forma complementar aos 

serviços oferecidos no Município de Rondonópolis - MT”, a ser realizado 

no dia 16 de agosto de 2018, às 14h00min, na sala de Licitações da 

Secretaria Municipal de Administração (Id. 18400929, p. 16). A ata 

acostada no Id. 18400930 (p.15) aponta que não houve interessados na 

Chamada Pública agendada para o dia 16 de agosto de 2018. Em razão 

disso, uma nova Chamada Pública para credenciamento foi designada 

para o dia 11 de setembro de 2018 (Id. 18400930, p. 25), para a qual 

também não compareceu nenhum interessado (Id. 18400930, p. 27). Uma 

terceira Chamada Pública para Credenciamento foi marcada para o dia 14 

de novembro de 2018 (Id. 18400932, p. 1), constando no item 3.1 do Edital 

da Chamada Pública nº 04/2018 que: “Os envelopes contendo a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº01) e PROPOSTA DE 

PREÇOS (envelope nº02) contendo a quantidade e descrição detalhada 

dos serviços a serem ofertados pela empresa, deverão ser protocolados 

e entregues ao Presidente da Comissão de Licitação até às 09:00 horas 

do dia 14/11/2018, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis (...)” (Id. 18400932 – p. 3). A Portaria GM/MS n° 2.567, de 25 

de novembro de 2016 (que dispõe sobre a participação complementar da 

iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o 

credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único 

de Saúde - SUS), estabelece os requisitos para o credenciamento dessa 

natureza, dentre eles, a necessidade de ser manter aberto o cadastro de 

futuros interessados: Art. 7º Os requisitos para o credenciamento devem 

estar previstos no respectivo regulamento, garantindo-se isonomia entre 

os interessados dispostos a contratar pelos valores definidos pelo SUS, 
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constantes, obrigatoriamente, no edital. Art. 8º O registro de dados 

cadastrais para credenciamento estará permanentemente aberto a futuros 

interessados, estabelecidos limites temporais para as contratações”. 

Nesse ponto, importante destacar que tal exigência foi informada pelo 

Procurador Geral Adjunto do Município, no Parecer Jurídico nº 

301/2018/AASESSORIA/COMPRAS/SAD: “(...) Não pode haver data de 

encerramento específica, deve mantê-lo aberto, ou seja, a qualquer tempo 

o particular interessado poderá se apresentar e entregar a documentação 

para se credenciar, isso, obviamente, enquanto a Administração mantiver 

interesse na contratação do serviço. Essa já foi também a orientação do 

Tribunal de Contas da União no Processo n.º TC 016.522/95-8” (Id. 

18400929, 7/14). Na mesma direção do TCU (Decisão 656/1995), o 

Tribunal de Contas de Mato Grosso indica os requisitos que devem ser 

observados para realização do credenciamento: 2º) SAÚDE. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PELA INICIATIVA PRIVADA. CREDENCIAMENTO 

“CHAMAMENTO PÚBLICO”. POSSIBILIDADE, ATENDIDOS OS REQUISITOS. 

1) Constatado o interesse público de contratar todos os prestadores de 

serviços que satisfaçam os requisitos e que expressamente acatem as 

condições do poder público, configurar-se-á a inviabilidade de competição 

ensejadora da inexigibilidade de licitação, sendo possível a realização do 

credenciamento. 2) Para realização do procedimento de credenciamento 

para fornecimento de serviços da área de saúde é necessário: a) dar 

ampla divulgação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação do 

edital de Chamada Pública para o credenciamento, devendo também a 

Administração utilizar-se, suplementarmente, de outras medidas visando a 

maior divulgação do procedimento; b) que sejam estabelecidos critérios e 

exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-se, de 

modo que os profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser 

credenciados tenham, de fato, condições de prestar um bom atendimento, 

sem que isso signifique restrição indevida ao credenciamento; c) fixar, de 

forma criteriosa, a tabela de preços que remunerará os diversos itens de 

serviços médicos e laboratoriais, observada a tabela de procedimentos e 

valores do SUS; d) consignar vedação expressa do pagamento de 

qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou do cometimento a 

terceiros (associação de servidores, p. ex.) da atribuição de proceder o 

credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços 

prestados; e) estabelecer as hipóteses de descredenciamento para 

excluir do rol de credenciados os prestadores de serviços que não 

estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento; f) 

permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado, 

pessoa física ou jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas; e, 

g) fixar as regras que devam ser observadas pelos credenciados no 

atendimento aos beneficiários do serviço (Resolução de Consulta n 

16/2016, Processo nº 109835/2016, Data de Julgamento e Publicação: 

13/08/2013). Como se vê, a recomendação do Tribunal de Contas deste 

Estado é no sentido de que seja permitido o credenciamento de qualquer 

interessado, pessoa física ou jurídica, que preencha as condições 

mínimas exigidas, a qualquer tempo, o que não foi observado pelo 

Município no Chamamento Público nº 04/2018. O fato de o Município ter 

realizado a Chamada Pública em três oportunidades não tem o condão de 

afastar a regra em questão, haja vista que nessas três oportunidades 

foram estipuladas datas de encerramento para o credenciamento, 

excluindo a possibilidade de outros interessados se credenciarem e, 

consequentemente, serem contratados pela Administração Pública. Outro 

requisito essencial descumprido pelo Município para a realização do 

procedimento é a comprovação da inviabilidade de competição. Com efeito, 

o Gestor não comprovou a situação de inviabilidade da ocorrência do 

concurso público, preconizado pelo artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, tampouco a inexistência de interessados. Não obstante constitua 

o credenciamento de opção legal e pacificamente aceita pela 

jurisprudência atual, é imprescindível que se prove que não foi possível o 

preenchimento das vagas aos devidos profissionais por meio do concurso 

público. Assim, resta evidente que o certame nos moldes realizados 

infringiu a legislação e os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

que regem os processos de credenciamento, na forma acima 

fundamentada. Com essas considerações, confirmo a tutela antecipada 

deferida no id. 19252458 e julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para DECLARAR a nulidade do processo 

administrativo da Chamada Pública nº 04/2018 e do contrato administrativo 

dele originário. Ressalta-se que a vedação contratual declarada nesta 

decisão diz respeito exclusivamente ao procedimento de Chamada Pública 

nº 04/2018 e o contrato dele originário, já que não ficou demonstrado nos 

autos que a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS esteja impedida por lei de 

participar de licitações e de celebrar contratos com a administração 

pública. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o entendimento do 

STJ no sentido de que, quando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público for julgada procedente, descabe condenar a parte vencida em 

custas e honorários. Neste sentido é o seguinte julgado: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 7.347/85. ISENÇÃO. 

DESCABIMENTO. 1. O ônus da sucumbência na Ação Civil Pública 

subordina-se a um duplo regime a saber: (a) Vencida a parte autora, 

aplica-se a lex specialis (Lei 7.347/85), especificamente os arts. 17 e 18, 

cuja ratio essendi é evitar a inibição dos legitimados ativos na defesa dos 

interesses transindividuais e (b) Vencida a parte ré, aplica-se in totum o 

art. 20 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, 

emprega-se a lex generalis, in casu, o Código de Processo Civil. (...) No 

que respeita ao Ministério Público, porém, não incide tal disciplina. Como 

parte autora, não terá adiantado qualquer valor correspondente a 

despesas processuais; assim sendo, o réu nada terá a reembolsar. Por 

outro lado, tendo em vista que a propositura da ação civil pública constitui 

função institucionalizadora, uma das razões porque dispensa patrocínio 

por advogado, não cabe também o ônus do pagamento de honorários. (...) 

(REsp 845339 / TO, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, Data do Julgamento 

18/09/2007, Data da Publicação DJ 15/10/2007 p. 237). P.R.I.C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012597-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

VISTO. Trata-se de ação visando a concessão de benefício previdenciário 

decorrente de acidente de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, determinou que é do Juizado Especial da 

Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas que 

tratam dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de 

trabalho, de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, conforme 

ementa a seguir transcrita: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Assim, tendo em vista que nesta comarca inexiste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o 

feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP. Com essas considerações, em conformidade com o acórdão 

acima mencionado e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, 

DETERMINO a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais Cíveis 
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desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005180-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE JUNTEI O EXTRATO 

BACENJUD-SITUAÇÃO: NÃO HA SALDO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007261-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Trata-se de ação de transformação de auxílio doença por acidente 

de trabalho em aposentadoria por invalidez acidentária c/c danos morais 

ajuizada por SOLANGE PEREIRA DE LIMA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade 

da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho (Rua Afonso Pena, 809, nesta cidade telefones: 66 

3424-0035 e 3426-5085), devendo ser intimado da nomeação, para que 

submeta a autora à avaliação médica emitindo-se o competente laudo 

médico. Fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para os honorários 

periciais, uma vez que tal valor se mostra adequado diante da 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se as partes 

desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007820-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA DE OLIVEIRA PASSOS (RÉU)

 

Certifico para os devidos fins de direito, que impulsiono os presentes 

autos à Fazenda Publica do Municipio de Rondonopolis-MT, para que 

deposite os valores das diligências para expedição dos mandados 

conforme determinado nos autos e que deverão ser pagos pela parte 

requerente. Para providenciar o pagamento da diligência acesse o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione o menu Serviços na barra 

superior, selecione o tópico Emissão de Guia de Diligência, preencha os 

campos, e posteriormente junte o recibo original e a cópia do comprovante 

de depósito. Observando-se que é um valor para cada ato.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784206 Nr: 7837-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784954 Nr: 8165-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EA, WFDS, NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801218 Nr: 14849-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRIAUTO COMERCIO DE LUBRIFICANTES 

LTDA, IRACI NEVES DA SILVA, PAULO ANTONANGELO, RAPHAELA 

FERNANDES ANTONANGELO, REGINA ELENA FERNANDES 

ANTONANGELO, FRANCISCO SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VENICIUS DE 

MORAIS - OAB:7804/MS

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801363 Nr: 14911-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO DE CAMARGO - COMERCIO - ME, 

LUIZ SERGIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, Cristhian Pereira da Silva - OAB:25990/O, 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813139 Nr: 590-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819262 Nr: 2668-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES ANTUNES SOARES - 

OAB:75751/RS

 Certifico para os devidos fins de direito, que juntei nos autos o extrato 

atualizado dos valores vinculados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820570 Nr: 3189-38.2016.811.0003

 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: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dessa forma, não há que se falar em ausência de habilitação legal do 

perito. Ademais, vislumbra-se que o perito possui conhecimento técnico 

para conduzir a perícia contábil determinada neste feito. Nos processos 

em que vem sendo nomeado como perito, o contador JOSÉ APARECIDO 

ALVES PINTO tem cumprido de forma satisfatória a finalidade da perícia, 

qual seja, apurar se houve ou não perda salarial do servidor decorrente 

da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na 

sentença/acórdão. Aliás, diferente do alegado pelo autor, este profissional 

elabora cálculo em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, 

responde de forma objetiva os quesitos apresentados pelas partes e 

declina conclusão clara acerca dos resultados obtidos.Neste contexto, 

conclui-se que o perito JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO deve ser mantido 

no encargo, já que possui habilitação legal e conhecimento técnico para 

executar os trabalhos periciais. Com essas considerações, INDEFIRO a 

impugnação ofertada pela parte autora. Intime-se o perito JOSÉ 

APARECIDO para suspender a realização da perícia marcada para o dia 

16 de dezembro de 2019 (fls. 359). Intimem-se as partes acerca desta 

decisão.Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, intime-se o 

perito nomeado para marcar nova data para o início dos trabalhos 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 921002 Nr: 1898-95.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES E MENDONCA LTDA, IRES LUCIA LINO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEISSIANY NADINE CARVALHO 

CAETANO - OAB:18950/O, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os embargos à 

execução ajuizados por RODRIGUES E MENDONÇA LTDA em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para cancelar a penhora sobre o imóvel 

matriculado sob o nº 45.236, por se tratar de bem de família; bem como 

para julgar extinta a execução fiscal nº 8460-92.1997.811.0003, Código 

60107, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece a embargada.

(...)Assim, condeno a embargada ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da advogada do embargante, que fixo em R$ 

1.000,00 (uma mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que a advogada trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor do 

proveito econômico obtido na causa não excede a 500 (quinhentos) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739205 Nr: 1461-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao patrono da parte autora, ADV° EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB/MT 6818 e ADV° CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB/MT N° 

15471, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do laudo 

pericial.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007143-41.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

DIREITO FRANCISCO ROGERIO BARROS PROCESSO n. 

1007143-41.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 19.084,29 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS 

Endereço: LOCAL INCERTO OU INDETERMINADO EXECUTADO: MARCOS 

ANTONIO TOLENTINO DE BARROS, portador(a) do CPF/CNPJ de 

161.531.541-15, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT 

contra a parte executada acima qualificada decorrente do não pagamento 

do I.P.T.U. (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), CIP - CUSTEIO 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, referente aos ANOS DE 2013,2014,2015 - 

Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 44464/2017, 44465/2017, 

44466/2017, 44467/2017. . ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLL, digitei. Rondonópolis - MT, 

16 de dezembro de 2019. Débora Yanez Pereira Cláudio - Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007081-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROPECUARIO MULT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

DIREITO FRANCISCO ROGERIO BARROS PROCESSO n. 

1007081-64.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 78.923,90 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, 

Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO 

PASSIVO: Nome: COMERCIAL AGROPECUARIO MULT LTDA - ME 

Endereço: LOCAL INCERTO OU INDETERMINADO EXECUTADO: 

COMERCIAL AGROPECUARIA MULT LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 14.869.966/0001-74, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do RREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO 

referente aos ANOS DE 2013,2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, 

de nº(s): 2017502504. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, 

s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CLL, digitei. Rondonópolis - MT, 16 de 

dezembro de 2019. Débora Yanez Pereira Cláudio - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006167-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N C BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

DIREITO FRANCISCO ROGERIO BARROS PROCESSO n. 

1006167-34.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 8.775,40 ESPÉCIE: 

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, 

VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: 

Nome: N C BRASIL LTDA. Endereço: LOCAL INCERTO OU INDETERMINADO 

EXECUTADO: NC BRASIL LTDA , portador(a) do CPF/CNPJ de 

205.129.291-49, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT 

contra a parte executada acima qualificada decorrente do não pagamento 

de MULTAS PROCON referente aos ANOS DE 2017 - Certidão(ões) de 

Dívida Ativa, de nº(s): 911/2017.. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLL, digitei. 

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019. Débora Yanez Pereira 

Cláudio - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006604-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

DIREITO FRANCISCO ROGERIO BARROS PROCESSO n. 

1006604-75.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.912,74 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE ALVES DE LIMA Endereço: LOCAL INCERTO 

OU INDETERMINADO EXECUTADO: JOSE ALVES DE LIMA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 035.113.831-53, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, 

s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U. (IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO), referente aos ANOS DE 2013,2014,2015 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 111 de 721



Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 41083/2017. ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada 

a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLL, digitei. 

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019. Débora Yanez Pereira 

Cláudio - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009260-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINTO PEDRO ZONIN - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

DIREITO FRANCISCO ROGERIO BARROS PROCESSO n. 

1009260-05.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 42.922,35 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: OLINTO PEDRO ZONIN - ME Endereço: LOCAL 

INCERTO OU INDETERMINADO EXECUTADO: OLINTO PEDRO ZONIN - ME, 

portador(a) do CPF/CNPJ de 01.389.459/0003-53, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, 

s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U. (IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO), referente aos ANOS DE 2013,2014,2015 - 

Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 62218/2017. ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada 

a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLL, digitei. 

Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019. Débora Yanez Pereira 

Cláudio - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007215-28.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

5.440,11;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: GETULIO LUBIAN

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: GETULIO LUBIAN, portador(a) do CPF/CNPJ de 

126.070.020-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 43246/2017, 

43247/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1009341-51.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

5.936,66;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JOSE BENICIO DE MAGALHAES

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: JOSE BENICIO DE MAGALHAES, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 035.106.701-91, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 63462/2017, 

63463/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 16 de dezembro de 2019.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007889-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema Apolo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001929-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema Apolo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001966-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001970-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001974-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005198-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004756-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001975-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001963-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 
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com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001976-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005518-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em vista do Ofício-Circular n. 91/2019-CCGJ, determinando o 

lançamento de códigos específicos nos sistemas processuais quando os 

autos se encontrarem suspensos em decorrência de recurso repetitivo; 

com repercussão geral; incidente de resolução de demanda repetitiva – 

IRDR; ou incidente de assunção de competência – IAC, determino que se 

proceda com o lançamento específico do tipo de suspensão determinada 

nos autos no sistema PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006685-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS – EXECUÇÃO FISCAL PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 

DIAS DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT 

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT DADOS DE ORIGEM 

Nº DO PROCESSO: 1006685-53.2019.811.0003 (EXECUÇÃO FISCAL) 

PARTE CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ADVOGADO: 

PROCURADOR - GERAL DO ESTADO PARTE DEVEDORA: Luiz Moises 

Pinto Aragão de Seixas Filho ENDEREÇO: Av. Fernando Correa da Costa, 

nº 3565, Boa Esperança, CEP 78068-600, Cuiabá/MT. DADOS PARA 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora por todo 

conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante desta 

carta, e do despacho ao final transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃOpor meio de: 

1. Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO 

JUÍZO, proceda o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais 

atos executórios. e: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) tantos bens 

quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os 

cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da 

execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃOdos bens 

penhorados. b) INTIME da penhora a parte devedora bem como o(s) 

seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) 

CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO 

da penhora ou do arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, 

se o bem for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão 

competente para emissão de certificado de registro, se for veículo ou 

outro bem sujeito a registro, valendo, para qualquer caso, este como 

mandado de registro, a quem os destinatários deverão dar cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 37 da 

LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta 

Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade Comercial, se forem 

ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito 

ou direito proprietário nominativo. NÃO HAVENDO EMBARGOS, OU SENDO 

ESTES IMPROCEDENTES, proceder à AVALIAÇÃO E VENDA JUDICIAL dos 

bens penhorados, praticando todos os demais atos necessários para 

satisfação integral do débito. ADVERTÊNCIAS: a) Em caso de nomeação 

de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do 

art. 655 do CPC e apresentar documento comprobatório da propriedade e 

inexistência de ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor do(s) 

mesmo(s). b) Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada do seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de três (03) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação do(s) bem(bens) pela parte credora, 

tudo sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se 

efetivar por oficial de justiça. VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E 

HONORÁRIOS: R$ 1.199.545,08 DESPACHO/DECISÃO: “I – Cite-se (o)a 

executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 

6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, bens a penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague 

a dívida, nem garanta a execução, deverão ser penhorados tantos bens 

quanto bastem para a satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a 

executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer 

embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do 

valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o 

devido mandado de citação pessoal, intimando-se a Fazenda para 

recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 

dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela Fazenda, 

expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de extinção, art. 

487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. VII – Sendo 

frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao exequente para, em 

05 dias, sob pena de extinção por ausência de procedibilidade (dada a 

não triangularização da lide), apresentar endereço atual e correto do 

devedor; oportunidade em que poderá requerer a citação por oficial de 

justiça, momento em que deverá promover o depósito da diligência em até 

30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, 

voltem-me para sentença extintiva.” Rondonópolis - MT, 05 de setembro de 

2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser autêntica 

a assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Márcio Rogério 

Martins. JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656760 Nr: 6142-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINAYARA DA SILVA, RAFAEL FERREIRA DA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 I – Recebo o recurso de fl. 738, ante a certidão de sua tempestividade, fl. 

740, em seus legais efeitos.

II – Intimem-se a defesa para, em 05 (cinco) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Após remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688289 Nr: 1438-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA 

CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, se manifeste na fase do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650966 Nr: 619-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B, ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12.992-MT

 (...). Dispositivo. PRONUNCIO o acusado Mário da Silva Neto para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito, descrito no artigo 121, §2°, IV do Código Penal em relação à vítima 

Flávio Marcos Felipe Viana, bem como o artigo 14, caput, da Lei 

10.826/2003, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 413 do 

Código de Processo Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem as testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642497 Nr: 3893-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, 

KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Considerando que a depoente Marinete Nascimento de Moraes foi 

devidamente intimada, fl. 257, porém não compareceu, remeta-se cópia 

dessa ata e da certidão à DEPOL para fins de crime de desobediência. 

Remeta-se os autos ao Ministério Público, para em 05 dias, sob pena de 

prejuízo da prova, indicar o endereço atual e correto da vítima, bem como 

informar se deseja a condução coercitiva da testemunha faltante. Nada 

mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem memoriais. Após, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 I – Intime-se a Defensora Dativa do acusado Drª Flávia Almirão dos 

Santos Espanga para, apresentar memoriais no prazo de 05 dias.

II – Se por algum motivo a nobre causídica se recusar a promover a 

defesa do acusado, expeça-se carta precatória à comarca de Várzea 

Grande/MT, visando a intimação do réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo defensor para patrocinar sua defesa, cientificando-o de 

que sua inércia importará na nomeação de um Defensor Público

III – Apresentada a peça defensiva, tornem-me os autos conclusos para 

sentença, momento em que será apreciado o pleito de fls. 237/238, 

concernente à fixação dos honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 339242 Nr: 3046-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO ARAUJO SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 I – Ante a impossibilidade de localização do acusado, medida que se 

impõe é a intimação editalícia do acusado para que constitua novo 

defensor.

II – Transcorrido o prazo do edital e, identificada à inércia do acusado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestar-se na fase do 

art. 422 do CPP.

III – Após, tornem-me os autos conclusos para designar sessão de 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671943 Nr: 4263-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HEBERT PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 (...) 3. Dispositivo. I – Afasto as preliminares arguidas pela defesa, pelos 

motivos acima mencionados. III – Considerando que as alegações da 

defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária nos termos do 

art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser desnecessária a 

instrução criminal, designo para o dia 18 de fevereiro de 2020 às 14:30, 

audiência de instrução e julgamento. IV – Intimem-se o réu e as 

testemunhas, restando autorizada a expedição de missivas. V – Intime-se 

a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641209 Nr: 2688-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:18.800/MS

 I – Defiro o requerimento ministerial de fl. 609, por conseguinte, autorizo o 

desarquivamento do feito de código 283140, bem como seja apensado a 

este.

II – Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 dias 

apresentarem memorias, conforme determinado as fls. 600.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697683 Nr: 9814-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Considerando o teor da certidão retro, determino a distribuição do 

mandado de condução coercitiva ao Oficial de Justiça plantonista 

escalado para o dia da audiência aprazada.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665828 Nr: 14047-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO FRANCISCO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência formulada e dou por encerrada a instrução 

probatória. Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem memoriais. Após, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656852 Nr: 6231-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais. Após, voltem-me para sentença. Nada mais 

havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660092 Nr: 9071-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLIVEIRA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 1. Relatório.

 Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido apresentado por 

Fabiano Oliveira Gama, onde o requerente busca reaver a motocicleta 

Yamaha/Crypton T105E, cor prata, placa JZT-3528, fls. 56/57. Instado à 

manifestação, o parquet pugnou pelo indeferimento da restituição do 

objeto acima descrito, fl. 58/59. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que merece acolhimento a 

manifestação do parquet. Isso porque, conforme documentos acostados 

aos autos, fls. 60/61, a motocicleta em questão encontra-se registrada em 

nome de Valdecir Ribeiro Santos, havendo, inclusive, comunicação de 

venda em período posterior à apreensão do bem.

 Assim, verifico que o requerente não apresentou qualquer documento 

hábil a comprovar a aquisição do veículo, havendo fundada dúvida acerca 

da titularidade da coisa apreendida, razão pela qual se revela inadequada 

a restituição do objeto em tela.

 Demais disso, considerando que tanto o indiciado Fabiano Oliveira Gama 

como o suposto proprietário, Valdecir Ribeiro Santos, não fazem jus ao 

veículo, uma vez que este último admitiu que vendeu a motocicleta para 

terceiro, sem promover a devida transferência e efetuar o pagamento dos 

tributos pertinentes, fls. 35, tenho por bem declarar o perdimento do 

veículo constante no termo de exibição e apreensão, fl. 08, em favor do 

Comando da Policia Militar Local.

3. Dispositivo.

I – Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição, fls. 56/57.

II - Declaro o perdimento da motocicleta constante no termo de exibição e 

apreensão, fl. 08, em favor do Comando da Policia Militar Local.

III – Intime-se o requerente da presente decisão.

IV – Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 46 e, em seguida, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações de estilo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641639 Nr: 3100-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PRADA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE PRADA DE MORAES, Cpf: 

04667827130, Rg: 25149148, Filiação: Vanderleia Prada de Moraes, data 

de nascimento: 13/08/1992, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 66 9996 2746. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR A RÉU ACIMA QUALIFICADA, PARA NO PRAZO DE 10 

DIAS, CONSTITUIR NOVO PATRONO, TENDO EM VISTA A RENÚNCIA DE 

SEU ADVOGADO. FICANDO A MESMA CIENTE QUE CASO NÃO–O FAÇA, 

SER-LHE-Á NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO.

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, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 645989 Nr: 6762-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLEN YAN DOS SANTOS GALBE, 

LEONARDO MORAIS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Certifico que a audiência designada para a data de 16/12/2019 nos 

presentes autos ficou impossibilitada de ser realizada tendo em vista que 

o Magistrado MM Dr. Wagner Plaza Machado Junior – Substituição Legal 

nesta Vara, estava presidindo sessão de julgamento (Júri Popular) nos 

atos de códigos 651758 (Primeira Vara Criminal). Impulsiono os presentes 

autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648725 Nr: 9060-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE CORREIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, DIEGO 

CARVALHO ALVES - OAB:19750/0-MT

 Certifico que a audiência designada para a data de 16/12/2019 nos 

presentes autos ficou impossibilitada de ser realizada tendo em vista que 

o Magistrado MM Dr. Wagner Plaza Machado Junior – Substituição Legal 

nesta Vara, estava presidindo sessão de julgamento (Júri Popular) nos 

atos de códigos 651758 (Primeira Vara Criminal). Impulsiono os presentes 

autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 673425 Nr: 5539-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ KOLLETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524

 Intimação do Dr. Hélio Fialho Júnior, OAB nº. 17.524, para audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 20 

de fevereiro de 2020, às 13h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700717 Nr: 11939-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT

 [...]RECEBO a denúncia.II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se 

possui ou não condições de constituir advogado, sendo que informada a 

impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a 

defesa dativa do(s) acusado(s), devendo ser remetido os autos à 

Defensoria Pública.III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.IV – 

Determino seja procedida a identificação criminal do acusado, nos termos 

da lei 12.037/09, devendo ser oficiado à POLITEC para, no prazo de 10 

(dez) dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por 

meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.V – Remetam-se os 

autos ao Ministério Público para que promova a indicação dos nomes 

completos das vítimas/testemunhas na exordial acusatória, não apenas na 

cota que acompanha a denúncia, de modo a oportunizar melhor análise do 

feito por este Juízo.VI – Consigno ainda a sugestão para que o Douto 

Promotor de Justiça atuante nesta Vara Criminal proceda, doravante, à 

abreviação do nome de referidas pessoas somente na contrafé que será 

entregue ao réu, mas nunca na exordial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700717 Nr: 11939-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente Resposta à 

Acusação, em face juntada de procuração às fls.80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693312 Nr: 5807-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750/0-MT

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, ANTECIPO a audiência destes autos para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 09h30min.

II – Cumpram-se as demais determinações.

III – Intime-se o réu.

IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693312 Nr: 5807-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750/0-MT

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência destes autos para o dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 09h30min.

II – Cumpram-se as demais determinações.

III – Intime-se o réu no endereço indicado às fls. 96.

IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693312 Nr: 5807-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750/0-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, da audiência designada para a data de 20/02/2020 às 

9h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700890 Nr: 12058-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 (...)3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.II – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 02 de 

janeiro de 2020, às 15h00min, para a realização de audiência de instrução 

e julgamento. III – intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o acusado. 

IV – Dê-se ciência a defesa e ao Ministério Público.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 602402 Nr: 84-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joarez Rangel dos Santos 

Junior - OAB:25.609/O-MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Rogerio Souza de 
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Melo, Luiz Henrique Morete, conforme manifestação de fls. 246, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Solicito informação acerca da missiva encaminhada a Comarca de Campo 

Grande/MS a fim de interrogar a ré, bem como das missivas encaminhadas 

a Comarca de Várzea Grande/MT e São Paulo/SP, a fim de inquirir a 

testemunha Erika Costa de Andrade.

Diante da desistência de inquirição da testemunha Cleidivanea Nunes de 

Oliveira, bem como de sua homologação, determino a devolução da 

missiva encaminhada a Comarca de Campo Grande/MS independente de 

seu cumprimento.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório da ré, 

com o retorno das missivas supramencionadas, declaro encerrada a 

audiência de instrução e determino vista dos autos às partes no prazo de 

05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701578 Nr: 12540-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Intimação da advogada do autuado, Dra. Luamar Nascimento Canuto 

(OAB/MT 16.660) de que foi concedida liberdade provisória mediante 

pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

ao flagranteado, sendo que o mesmo foi intimadado da decisão que 

concedeu tal medida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696668 Nr: 9021-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação da Advogada Doutora ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR 

- OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B, para apresentar as razões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604847 Nr: 2625-12.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Claudio R. Santos, 

Andreia Martins Novaes, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Com arrimo no art. 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do 

réu Lucas Rodrigues de Souza, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos a 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612503 Nr: 2983-40.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LIBANO DE PAULA, GILSON BRITO 

MARTINS DOMINGUES, MARCIO AMORIM GENTIL, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT, Soila Jordana 

Pereira - OAB:21780/O

 Foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. Carlos Roberto 

Gama Filho, sendo inclusive tentado por diversas vezes contato por meio 

telefônico (66) 9636-4148, razão pela qual na forma do artigo 265, do CPP, 

§2°. Na forma do § 2°, nomeio o Dr. Caio Fellipe Batista Vilamaior – 

OAB/MT: 20.699/O, para representar o réu neste ato. Fixo o valor dos 

honorários em 200,00 (duzentos reais) a serem pagos pelo réu Fábio 

Fortunato Campos e de forma solidária, pelo advogado Dr. Carlos Roberto 

Gama Filho.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos 

autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634504 Nr: 5845-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA 

SILVA, Cpf: 06114012151, Filiação: Rosilma Vieira Matos e Ezequiel da 

Silva Bispo, data de nascimento: 30/09/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), aux. de cozinha, Telefone (65) 9929-2964. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer nesta Secretaria, trazendo dados 

bancários e o CPF do titular da conta, para lhe ser restituído o valor 

remanescente da fiança já deferido em sentença.

Despacho/Decisão: "Vistos(...). Ademais, com relação ao valor 

remanescente da fiança prestada, nos termos do art. 347, do CPP, 

determino a sua restituição ao acusado, devendo o mesmo ser intimado, 

inclusive por edital, se necessário, para fornecer os dados bancários para 

tal desiderato.(...)

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, Vitória Gonçalves 

Dantas, digitei.

Rondonópolis, 16 de dezembro de 2019

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688507 Nr: 1599-32.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127

 Intimação do advogado JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO para que 

apresente as alegações finais no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela
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 Cod. Proc.: 694719 Nr: 7135-24.2019.811.0064

 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): FABIO JOSÉ AMORIM, GABRIEL KLIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614

 Autos: 7135-24.2019.811.0064 – Código: 694719.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo acusado GABRIEL KLIMA (fls. 

213) porquanto presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na 

representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e 

interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado 

para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA, 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 13 de dezembro de 2019.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684761 Nr: 15671-58.2018.811.0064

 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): FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, 

GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 15193

 Intimação do advogado GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR 

para, no prazo de 48 horas, apresentar as razoes recursais, sob pena de 

pagamento de 10 salários minimos.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701575 Nr: 12537-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA HERMOGENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Código: 701575

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 49.

Outrossim, postergo a análise do requerimento de fls. 45/47, para após a 

oitiva da vítima junto a equipe multidisciplinar que já está designada para a 

presente data (13/12/2019).

 Com a elaboração do relatório, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614082 Nr: 4702-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16.660 MT

 Processo nº 4702-57.2013.811.0064 – Código 614082.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a testemunhas conforme requerido na cota ministerial de fl. 151.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/04/2020, às 14h00min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646766 Nr: 7455-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA DOS SANTOS, ESTER DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7455-79.2016.811.0064 – Código 646766.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público. Sendo assim, homologo 

o pedido de desistência de oitiva da vitima Aline Maria Silveira, ante o teor 

da manifestação de fl. 178.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/01/2020, às 14h00min, para que seja realizado o interrogatório da 

acusada Carmem Lúcia dos Santos.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648335 Nr: 8716-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JERÔNIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Processo nº 8716-79.2016.811.0064 – Código 648335.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou sem informar novo endereço a este Juízo (fl. 68), razão pela qual o 

processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 

367 do Código de Processo Penal.

Outrossim, conforme certificado (fl. 68), ocorreu o decurso do prazo para 

a defesa do acusado manifestar-se, por esse motivo, indefiro o petitório 

de fl. 73.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal. Diante disso, tendo 

em vista as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 

70/71, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa do acusado 

apresentar os memoriais.

Às providências.
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 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de novembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655713 Nr: 5112-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO ALVES DOS SANTOS, Filiação: 

Edite Alves, brasileiro(a), convivente, serviços gerais, Telefone (65) 

99661-4226. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU DENÚNCIA PELO IP 

Nº150/2017/DEDM *ASSIM AGINDO, INCORREU O DENUNCIADO NAS 

SANÇÕES DO ART. 147 DO CP.*

Despacho: Código: 655713Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 69.Com efeito, proceda-se a realização da citação da ré por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655948 Nr: 5347-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SANTOS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO SANTOS SANTIAGO, Cpf: 

00744471141, Rg: 14872641, Filiação: Eunice Lima dos Santos e Pedro 

Jesus Santiago, data de nascimento: 22/09/1982, brasileiro(a), natural de 

Itaberaba-BA, solteiro(a), vigilante, Telefone (66)99639-7455. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ... ISTO POSTO, CONDENO o acusado FABIO SANTOS 

SANTIAGO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 

25 (vinte e cinco) meses de detenção pelo crime de dano qualificado 

(Artigo 163, § Único, Inciso I, do CP), em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do CP), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, 

consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da 

tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 

1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso .Condeno o acusado ao pagamento 

das custas processuais que devem ser calculadas pela Contadoria 

Judicial.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor Público, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes 

autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de setembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673922 Nr: 5980-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14032/MT

 Processo nº 5980-20.2018.811.0064 – Código 673922.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público. Sendo assim, homologo 

o pedido de desistência de oitiva da vitima Claudineia Porto Lima de Souza 

Yha, ante o teor da manifestação de fl. 87.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/07/2020, às 15h00min, para que seja realizado o interrogatório da 

acusada Carmem Lúcia dos Santos.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675221 Nr: 7146-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LACERDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Processo nº 7146-87.2018.811.0064 – Código 675221.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a vitima conforme requerido na cota ministerial de fl. 143.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/07/2020, às 16h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675977 Nr: 7849-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:10.364-A MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência para o dia 

03/03/2020, às 10 horas na Comarca de Ji-Paraná/RO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676164 Nr: 8022-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA para apresentar o endereço 

completo do acusado, considerando que o indicado à f. 143 não consta o 

número, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680910 Nr: 12420-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO, Cpf: 

72481960106, Rg: 1587544-0, Filiação: Maria Aparecida Marques Neves e 

Dejalma Alves Ribeiro, data de nascimento: 20/09/1983, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), aux. de produção, Telefone 66 

9903 3017. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO PELO MP PELO IP N° 505/2017/DEDM 

*ASSIM AGINDO, INCORREU O DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 69, 

129, §9º E 147 DO CP.*

Despacho: Código: 680910Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 76.Com efeito, proceda-se a realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 688508 Nr: 1600-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Sales Fernandes 

Giongo - OAB:25841/0

 Ação Penal: 1600-17.2019.811.0064 - Código: 688508.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de EMERSON LOPES DA SILVA, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 129, § 9º, 

do Código Penal, Artigo 147 , c/c Artigo 69, ambos do Código Penal, com 

observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 11/2019 (fls. 

04/41).

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2019 (fl. 42/42vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados à fl. 58/58vº.

O acusado foi devidamente citado em 02 de outubro de 2019 (fl. 75).

A resposta à acusação está carreada às fls. 59/70.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 71/73).

É relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva, a duas porque para a 

propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

Diante disso, designo audiência de instrução para o dia 23/07/2020, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.
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 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689883 Nr: 2799-74.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Processo nº 2799-74.2019.811.0064 – Código 689883.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a vitima conforme requerido na cota ministerial de fl. 104.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/07/2020, às 15h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696220 Nr: 8589-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendolhy Araujo Silva - 

OAB:26948/O

 Ação Penal: 8589-39.2019.811.0064 - Código: 696220.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696844 Nr: 9164-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DE SOUZA BARROS LANDVOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA TATIANE BONISSONI, OAB 18.717, para 

apresentar Resposa à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701577 Nr: 12539-56.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN APARECIDO GONÇALVES 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 58/60, com 

fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

JONATHAN APARECIDO GONÇALVES AGUIAR, devidamente qualificado 

nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares e 

as medidas protetivas, quais sejam: I – Comparecer(em) a todos os atos 

do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal); II - Não 

mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do 

Código de Processo Penal); III - Não frequentar(em) lugares de má-fama 

(boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal);IV – 

Suspensão da posse/restrição do porte de armas.V – Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência.VI – Proibição do 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 660237 Nr: 9184-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ acerca da designação de audiência para o dia 

20/07/2020, às 17:15 horas na Vara Criminal de Canoinhas/SC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666552 Nr: 14660-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Processo nº 14660-28.2017.811.0064 – Código 666552.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público, sendo assim, homologo 

o pedido de desistência de oitiva da testemunha Emerson Fraga Bonfim, 

ante o teor da manifestação de fl. 152.

Outrossim, intimem-se as testemunhas e a vitima conforme requerido na 

cota ministerial de fl. 152.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/07/2020, às 14h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666700 Nr: 14790-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIERY CAMPELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ para apresentar memoriais finais, no prazo de 

cinco dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667589 Nr: 581-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LEITE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA LEITE GOMES, Cpf: 

69029628120, Rg: 10976612, Filiação: Irene Gomes Pereira e Sebastiao 

Leite Dionisio, data de nascimento: 18/05/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 99951-9703. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO:IP Nº 

217/2017/DEDM *ASSIM AGINDO, INCORREU O DENUNCIADO NAS 

SANÇÕES DO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41 E NO ART. 61, II, "f" E 

"h" DO CP*

Despacho: Código: 667589Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 64.Com efeito, proceda-se a realização da citação da ré por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324027 Nr: 2187-88.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:42530

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ para manifestar acerca da tesemunha Letícia 

Lendra Rocha e, caso desista de sua otivia, apresente os memoriais 

finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 600527 Nr: 4963-90.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 4963-90.2011.811.0064 – Código 600527.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o petitório de fl. 238/238 vº.

 Sendo assim, intimem-se as testemunhas conforme requerido pela defesa 

na manifestação de fl. 238/238 vº.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020, às 17h00min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644301 Nr: 5387-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado HERMES JOSÉ DA SILVA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção.Consigno que o regime inicial para o cumprimento da 

pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal) (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659334 Nr: 8381-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 8381-26.2017.811.0064 – Código 659334.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público. Sendo assim, homologo 

o pedido de desistência de oitiva da vitima Brenda Campos Ribeiro, ante o 

teor da manifestação de fl. 123.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/07/2020, às 16h00min, para que seja realizado o interrogatório do 

acusado.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661505 Nr: 10148-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL FRANCISCO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 Processo nº 10148-02.2017.811.0064 – Código 661505.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a vitima conforme requerido na cota ministerial de fl. 109.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/08/2020, às 14h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644450 Nr: 5477-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071

 Processo nº 5477-67.2016.811.0064 – Código 644450.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intimem-se a vitima e as testemunhas conforme requerido na cota 

ministerial de fl. 162.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/07/2020, às 17h00min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 339204 Nr: 3008-24.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 3008-24.2011.811.0064 – Código 339204.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO parecer do Ministério Público, sendo assim, intime-se 

a testemunha Tadeu Henrique Moura conforme requerido na cota 

ministerial de fl. 147.

Ademais, cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para 

a testemunha Fábio de Jesus Moura.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/04/2020, às 17h00min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 605958 Nr: 3767-51.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 Processo nº 3767-51.2012.811.0064 – Código 605958.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o petitório de fl. 326/326 vº.

 Sendo assim, intimem-se as testemunhas conforme requerido pela defesa 

na manifestação de fl. 326/326 vº.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/04/2020, às 17h00min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642135 Nr: 3567-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELGO SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Código: 642135

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça só resta a este Juízo determinar a remessa das peças 

necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca Rondonópolis/MT.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653688 Nr: 3256-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

EDILSON DIAS DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de 

vias de fato e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo 

crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do 

Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682986 Nr: 14077-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MENDONÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 14077-09.2018.811.0064 – Código 682986.

Vistos etc.
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 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a vitima conforme requerido na cota ministerial de fl. 125.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/08/2020, às 15h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653254 Nr: 2836-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO RAMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUCAS FERNANDO RAMOS 

CARDOSO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses 

de detenção.Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena 

será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674931 Nr: 6856-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL COSMOS SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado MANOEL COSMOS SILVA NETO, 

a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/1941), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção 

pelo crime de dano qualificado (Artigo 163, § Único, Inciso I, do CP) e 05 

(cinco) meses e 10 (dias) de detenção pelo delito de descumprimento de 

medidas protetivas de urgência (Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681940 Nr: 13243-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PORFIRO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado SÉRGIO PORFIRO DE ARAÚJO FILHO, 

devidamente qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade 

de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637012 Nr: 7929-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON AMORIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Autos nº 7929-84.2015.811.0064 – Código 637012.

Vistos etc.

Considerando a manifestação da defesa às fls. 54, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para manifestação (Artigo 25 da Lei 11.340/2006) .

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691705 Nr: 4370-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094

 Ação Penal: 4370-80.2019.811.0064 - Código: 691705

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MARLON DA SILVA FERREIRA, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 147 do 

Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 174/2019 (fls. 

04/43).

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2019 (fls. 80/80vº).

 O acusado foi devidamente citado em 04 de setembro de 2019 (fl. 87).

Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 88/89.

A resposta à acusação está carreada às fls. 92/93.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 122/122vº).

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da 

defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão de fl. 80/80 vº 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença, 

registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da exordial 

acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 
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da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 12/08/2020, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694486 Nr: 6911-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DOMINGUES MILANI 

DE CASTRO - OAB:381912

 Ação Penal: 6911-86.2019.811.0064 - Código: 694486.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de LUIZ GONÇALVES DA SILVA, qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 215-A c/c 

Artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 71, todos do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei nº 11.340/2006 e Lei 8.072/1990.

A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 316/2019 (fls. 

04/52).

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2019 (fls. 53/54).

 O acusado compareceu espontaneamente ao processo, oportunidade em 

que requereu juntada da procuração de sua advogada constituída (fls. 

58/59).

Os antecedentes criminais estão encartados à fl. 66.

A resposta à acusação está carreada às fls. 67/75.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 77/77vº).

É relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva, a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da suposta existência do crime e indícios suficientes de 

autoria por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na 

denúncia, há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo 

que se falar em absolvição sumária.

Diante disso, designo audiência de instrução para o dia 28/05/2020, às 

17h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676994 Nr: 8748-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON LUIZ CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 8748-16.2018.811.0064 - Código: 676994

Vistos etc.

Inicialmente, consigno que se faz necessário o chamamento do presente 

feito à ordem, a fim de evitar futura alegação de nulidade absoluta, assim, 

torno sem efeito à decisão de fl. 111, eis que proferidas por claudicação 

deste Juízo.

Outrossim, verifico que na resposta à acusação (fls. 117/118) não foram 

arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 397 

do Código de Processo Penal , limitando-se o acusado a promover defesa 

genérica, sem adentrar no mérito da ação penal, razão pela qual não é o 

caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 11/08/2020, às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da \ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 687183 Nr: 518-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Silva - 

OAB:13.280

 (...) POSTO, CONDENO o acusado CARLOS HENRIQUE MENDES DE 

MORAIS, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta 

descrita no Artigo 129, § 9 do Código Penal, em 05 (cinco) meses de 

detenção. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será 

o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670800 Nr: 3226-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado JÂNIO ROBERTO DA SILVA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção, pelo crime descrito no Artigo 147 (por duas vezes), do 

Código Penal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.Não se aplica a substituição da pena privativa 

de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante grave ameaça.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.Verifica-se, 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673306 Nr: 5437-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .CONCURSO MATERIALPor fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima, dessa forma, a pena imputada ao 

acusado é de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 02 (dois) 

meses de prisão simples.ISTO POSTO, CONDENO o acusado IVO DOS 

REIS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses 

e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça e 02 (dois) meses de 

prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, em regime inicial 

aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701576 Nr: 12538-71.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO LUIZ INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 .ISTO POSTO, mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela 

qual INDEFIRO o pleito da defesa, vez que permanecem os requisitos e 

fundamentos do Artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 16 

de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894754 Nr: 3435-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DE ALMEIDA MADEIRAS - ME, JOSE ILSON 

EVALDT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Intimação do Advogado Dr. Danillo Henrique Fernandes, OAB /MT 9.866, 

para que regularize sua representação nos autos referente a indiciada D 

G de Almeida Madeiras - ME, bem como para intimá-lo dos termos da cota 

Ministerial de fl. 124/125, a qual concorda com o pagamento do valor 

atríbuido ao dano ambiental em seis parcelas mensais de R$ 2.343,41 ( 

dois mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923372 Nr: 2657-59.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC PERES - ME, MADEIREIRA JATOBA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR o advogado da 1ª indiciada dos termos da Cota 

Ministerial de fl. 92, o qual informa a sua aceitação à contraproposta 

formulada, deixando esclarecido que deverá ficar ressaltado que a 

quitação será parcial e no limite do pagamento que efetuar, pois a 

obrigação é solidária quanto ao montate integral do dano, devendo 

apresentar o pagamento da 1ª parcela no prazo de (10) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 935912 Nr: 6721-15.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOCATTE, CARLOS 

ROBERTO LOCATTE TRANSPORTE EIRELI, C A S FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/O

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

41,6831M3, DE MADEIRA SERRADA, DAS ESSÊNCIAS FLORESTAIS 

COURATARI SP (TAUARI), ERISMA UNCINATUM (CEDRINHO), ASTRONIUM 

SP (MARACATIARA) E VOCHYSIA SP (CAMBARÁ-ROSA), e determino a 

sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, na 

pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para exclusiva 

aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas nos autos 

acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 60 

(sessenta) dias.A expedição do termo de doação fica condicionada à 

avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficiala de Justiça 

deste Juízo, em conjunto com os Policias Ambientais do JUVAM.Com a 

juntada do auto de avaliação da madeira depreque a realização de 

audiência preliminar em favor dos indiciados para oferecimento da 

proposta de reparação do dano ambiental e transação penal ofertada pelo 

Ministério Público à fls. 54-v/55. Ciência ao Ministério Público.Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA e SEMMA para conhecimento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini
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 Cod. Proc.: 935921 Nr: 6727-22.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR GIOVANI SCHMITT, ALECRIM - 

INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, KRUMMENAUER TRANSPORTE DE 

CARGAS LTDA, NENIVA CEREAIS E TRANSPORTES LTDA, SALVADOR 

VITORINO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONIEL POUZO DE 

AMORIM - OAB:26.786/MT, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21.549, 

SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139/MT

 DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o 

bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/CAMINHÃO 

TRATOR MARCA/MODELO SCANIA T 112 HW, ANO/MODELO 1990/1990, 

PLACA IID9549/RS, COR BRANCA, RENAVAM 00575496908, CHASSI 

9BSTH4X2ZL3239529 E CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO 

R/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 1999/1999, PLACA IIY4067, COR 

BRANCA, RENAVAM 00719159911, CHASSI 9AA07133GXC026621, em 

favor das proprietárias, respectivamente, NENIVA CEREAIS 

TRANSPORTES inscrita no CNPJ sob nº 94.543.717/0001-23 e 

KRUMMENAUER TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 11.384.028/0001-96, ou pessoa por elas autorizada, na forma da lei.As 

requerentes Neniva Cereais Transportes e Krummenauer Transportes de 

Cargas Ltda e seus advogados constituídos ficam advertidos de que 

deverão manter endereço atualizado nos autos para fins de futuras 

intimações, sob pena de revogação desta decisão que determinou a 

restituição dos veículos e a consequente expedição de mandado de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 938579 Nr: 7576-91.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA FLORIANO MARCELINO, JOSE 

SEBASTIAO JUSTE, W D C ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o 

bem apreendido consistente no veículo CAR/CAMINHÃO/C. FECHADA, 

MARCA/MODELO SCANIA/P 310 B8X2, ANO/MODELO 2013/2013, COR 

PRATA, PLACA OGV-7850, RENAVAM 00577373013, CHASSI 

9BSP8X200003838261, em favor do proprietário JOSE SEBASTIÃO JUSTE, 

inscrito no CPF sob nº 832.463.476-20, ou pessoa por ele autorizada, na 

forma da lei.O requerente Jose Sebastião Juste e seus advogados 

constituídos ficam advertidos de que deverão manter endereço atualizado 

nos autos para fins de futuras intimações, sob pena de revogação desta 

decisão que determinou a restituição dos veículos e a consequente 

expedição de mandado de busca e apreensão. Consta à fls. 31/32 pedido 

de perícia técnica na madeira apreendida, formulado pela indiciada W D C 

ALEXANDRE-EPP.Aduz a requerente que a carga apreendida é composta 

por madeira usada proveniente de demolição, as quais encontram-se com 

as pontas serradas aparentando serem de corte, afirmando que a medida 

foi necessária devido o perecimento/apodrecimento das extremidades da 

madeira.Defiro o pedido formulado à fls. 31/32. Requisite-se à Polícia Militar 

de Proteção Ambiental a realização de inspeção na madeira apreendida, a 

fim de constatar se a carga trata-se de madeira usada, proveniente de 

demolição, bem como a volumetria do produto florestal.Sobrevindo as 

informações, retornem os autos com vista ao Ministério Público, na forma 

requerida à fl. 40-v. Ciência ao Ministério Público. Encaminhe cópia desta 

decisão à SEMA e SEMMA para conhecimento.Intime-se. Cumpra, 

expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012381-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Z. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012381-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ZILDA 

CARMO DOS SANTOS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Sem delongas, verifico 

que a exordial não foi devidamente instruída. O que torna impossível as 

verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o 

regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo 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”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 09 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014787-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DA SILVA DO CARMO COMERCIO (REQUERIDO)

LUCIANO DA SILVA DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008825-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME WELTR GIEHL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado a ser cumprido na 

Comarca de Sorriso-MT, no endereço informado, haja vista que, conforme 

solicitado, não será expedida carta de citação em razão de que não há 

acesso ao serviço dos Correios no referido endereço, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010665-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1010665-69.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27070810 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ-MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 16 de dezembro de 2019 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010910-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1010910-80.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação de ID 27071491 é tempestiva. Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação. SINOP, 16 de dezembro de 2019 LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011872-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS GRAMINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007223-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1007223-95.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27157405 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 16 de dezembro de 2019 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009165-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILENE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de ID 27486795, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006484-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE FIOR CARBONI (REQUERENTE)

EDSON PAULO CARBONI (REQUERENTE)

G. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MUCKE FLEURY OAB - SP213363 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001495-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO URUCU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos da decisão de ID 26888128.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012229-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1012229-83.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27215159 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 16 de dezembro de 2019 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007124-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. DE PARDINE - LOJA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008313-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO BERGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008313-41.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27237668 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 16 de dezembro de 2019 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154749 Nr: 2539-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B, MARCELO 

MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:156347/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT/10.641

 Intime-se o advogado da parte executada acerca da constrição realizada 

nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159893 Nr: 7230-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.155/159, nos termos da r. decisão 

de fls.153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190306 Nr: 11756-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUIMAR ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.119/123, nos termos da r. decisão 

de fls.117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215909 Nr: 15590-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEHALLE INDUSTRIA DE CALÇADOS, OSMAR 

BARROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.122/128, nos termos da r. decisão 

de fls.120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225742 Nr: 3231-85.2015.811.0015

 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): LUIZ RUFINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.102/103128, nos termos da r. 

decisão de fls.99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250520 Nr: 18570-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENSACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VIDROS TEMPERADOS LTDA ME, MARISTER ESPANHOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.387/128, nos termos da r. decisão 

de fls.386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251338 Nr: 18983-97.2015.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.83/86, nos termos da r. decisão de 

fls.81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172457 Nr: 7717-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L RANECO - ME - ART POINT AVIAMENTOS, 

LILIANE RANECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada L Raneco -ME inscrita no CNPJ n.º 

09.222.469/0001-40 e Liliane Raneco, inscrito no CPF n.º 031.205.051-88; 

até o limite do crédito em execução, na quantia calculada de R$ 42.475,19 

(quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove 

centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 133. Se bloqueada 

alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente 

para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este 

processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, 

§ 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos no prazo 

legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na 

forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso 

apresentada alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na 

hipótese de se tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se 

se tratar de cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 

11); ou, se ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, 

conclusos para sua análise. Após, cumpridas as diligências retro, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208224 Nr: 9611-61.2014.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L RANECO - ME - ART POINT AVIAMENTOS, LILIANE 

RANECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Vistos etc. [...] Posto isto, rejeitadas as preliminares, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgo 

improcedentes os pedidos formulados por L Raneco –MR – Art Point 

Aviamentos, representada por Liliane Raneco ajuizada, em face de Banco 

Bradesco S/A. Mantidas as condições da Cédula de Crédito Bancário tal 

como contratada, a cujo título sem mácula reconheço eficácia executiva. 

Condeno a parte embargante a pagar as custas e as despesas judiciais, 

além dos honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 10% 

sobre o valor atualizado da dívida exequenda, na forma do art. 85, § 2. ° e 

incisos, do CPC. Intime-se a parte embargante, via de seu advogado, que 

não renunciou adequadamente, para, em 15 dias, regularizar sua 

representação processual, se for o caso. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 
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insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito suspensivo, 

nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos sem demora 

ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 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, o que deverá ser certificado, translade-se cópia desta 

sentença para os apensos autos n° 7770-70.2010.811.0015 - cód. 

128555, arquivando-se estes, a serem desapensados, seguindo-se lá a 

execução, inclusive quanto às verbas sucumbenciais. P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012485-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CASAGRANDE (REQUERENTE)

JAMIR CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMARILDO PEDRO ZANELATO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012485-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JAMIR 

CASAGRANDE, JAIR CASAGRANDE REQUERIDO: CELSO PADOVANI & 

CIA LTDA Vistos etc. Verificado que no Id. 27376153 a parte autora 

manifestou-se informando que não obteve êxito em localizar a testemunha 

a ser ouvida por este juízo, postulando pelo cancelamento da audiência 

designada para o dia 17 de dezembro de 2019, às 14:30 horas. É evidente 

que resta prejudicada a audiência outrora agendada, que cancelo. 

Restituam-se os autos à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015160-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015160-59.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCO 

MARCELO DA SILVA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. A parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, apresentando documentos 

na qualidade de sua profissão de mecânico, ou, querendo preparar a 

ação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015124-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015124-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX 

JUNIOR PEREIRA BORGES REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E 

TURISMO LTDA Vistos etc. De ver que o presente feito está endereçado 

ao Juizado Especial Cível desta Comarca, com possível distribuição 

equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a parte autora, para em 05 

dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar perante este ou aquele 

juízo. Acaso opte pela tramitação neste juízo, deverá a parte autora, em 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem sua profissão de estoquista, já que pugnou 

pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e 

despesas do processo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011909-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON MANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.L. AGROCOMERCIAL LTDA (RÉU)

ERNANE FABIO KLEIN (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011909-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ILTON MANI 

RÉU: K.L. AGROCOMERCIAL LTDA, ERNANE FABIO KLEIN Vistos etc. 

Petição de Id. 26694858, informando o óbito da parte requerente, a pugnar 

pelo cancelamento da audiência designada para 16/12/2019, às 13 horas, 

bem como requereu a habilitação dos herdeiros do “de cujus”. É o breve 

relato. Decido. Ante o lamentável óbito da parte requerente, atestada pela 

certidão de Id. 26694865, autorizo a habilitação dos herdeiros Ana Carla 

Rodrigues Joaquim Marcomini e Gustavo Martinez Mani, conforme permite 

o arts. 110 e 690, ambos do CPC. Promovam-se com as alterações do polo 

ativo, sem demora. Indefiro o pedido de cancelamento e mantenho a 

audiência designada, por seus próprios termos. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 12 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1008675-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVES VANDERLEI EICKHOFF OAB - MT12125/B (ADVOGADO(A))

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008675-43.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ASSOCIACAO 

ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES RÉU: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Ratifico as decisões 

precedentes, recebendo o processo no estagio em que se encontra, de 

modo que determino a intimação das partes para, em 05 dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 13 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007928-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR CAVASINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007928-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: LINDOMAR 

CAVASINI Vistos etc. Ação de busca e apreensão formulada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte Mato-Grossense – Sicredi 

Norte MT em face de Lindomar Cavasini, com base no Decreto-Lei nº 

911/69. Determinada a emenda da inicial para comprovação da mora da 

parte requerida pela decisão de Id. 20976101. Pugnada a emenda da inicial 

para conversão de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente (Id. 21383548). É o 

relatório. Decido. Mesmo no rito comum ordinário é possível alterar a 

fundamentação ou a pretensão, independentemente do consentimento do 

requerido, na forma do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 

329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa 

de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...)”. Na hipótese, 

verificado que não houve angularização da relação processual, ou seja, 

não houve citação da parte requerida. Destarte, sob essa ótica, tenho que 

não há óbice o aditamento da inicial para converter a ação de busca e 

apreensão em ação de execução, conforme requerido. Aliás, indo além, 

os arts. 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, preveem a possibilidade de 

o credor socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos 

autos. “Art. 4.o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou 

não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). “Art. 5.o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, 

direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo 

fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor 

quantos bastem para assegurar a execução”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). Assim, aplicável, na hipótese, a exegese dos 

dispositivos supra mencionados, sendo possível o aditamento da inicial, a 

fim de promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

executiva, até porque a relação material entre as partes está abarcada 

numa cédula de crédito bancário, que tem eficácia executiva por si só. 

Essa providência é perfeitamente admitida pela jurisprudência, conforme 

arestos ora destacados em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da Corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS 

- AI: 70076057801 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

23/01/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/01/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA 

DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Agravo de instrumento provido”. (TJ-RS; AI 

0369895-72.2017.8.21.7000; Farroupilha; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 23/01/2018; DJERS 29/01/2018); 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Frustrada a execução da liminar de 

busca e apreensão, é possível a conversão do feito em ação executiva, 

nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 911/69”. (TJ-MT; APL 131081/2017; 

Juscimeira; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 06/12/2017; DJMT 

12/12/2017; pág. 29). Isto posto, acolho o aditamento da inicial e defiro o 

pedido de conversão de busca e apreensão para execução, alterando 

sua classe no sistema, a determinar: Na forma dos arts. 827 e seguintes 

do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados bens à penhora, 

expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, 

conforme adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não 

pagando nem indicando bens à penhora, expeça-se mandado de penhora 

e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se 

acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo lavrando-se auto de penhora e 

termo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, 

com a parte exequente (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, 

inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 
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e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 12 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015261-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LAUXEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015261-96.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANESSA 

LAUXEN RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo 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”, a teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento 

da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos 

do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008094-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MADALENA CUBINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008094-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LORENI 

MADALENA CUBINSKI RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Pretensão 

indenizatória de seguro obrigatório DPVAT movida por Loreni Madalena 

Cubinski, em face de Seguradora Líder, ambos qualificados, no valor de 

R$ 13.500,00, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 15/01/2017, 

que teria lhe ocasionado invalidez permanente. Atribuído valor à causa de 

R$ 13.500,00. Juntou documentos. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação em Id. 15604365, com documentos. Arguiu preliminarmente a 

ausência de interesse processual, afirmando que a parte demandante 

formulou requerimento administrativo, registrado sob o n.° de sinistro 

3170232493, onde buscava ser indenizada por invalidez permanente em 

decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 15/01/2017, sendo 

exatamente a mesma pretensão lançada em juízo. No entanto, argumentou, 

durante a regularização daquele pedido, foi solicitado à parte que 

complementasse a documentação apresentada, a fim de atender as 

exigências documentais e permitir que a seguradora pudesse aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74. Aduziu que a parte autora 

deixou de apresentar os documentos necessários, dificultando desta 

maneira a análise do nexo causal entre o acidente e a cobertura 

pretendida, frisando que, mesmo instada, não regularizou a documentação 

no âmbito administrativo. Em virtude desse ocorrido, o pedido 

administrativo foi cancelado/negado. No mérito, alegou a falta de prova da 

incapacidade da autora, a demandar prova pericial. a) Da inépcia da inicial 

pela falta de interesse processual. Os Tribunais de Justiça têm se 

posicionado no sentido da necessidade de aviar requerimento na via 

administrativa nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em 

analogia ao resultado do julgamento no Recurso Extraordinário nº 631.240 

do Excelso Supremo Tribunal Federal, que firmou a orientação da 

obrigatoriedade de pedido administrativo nas ações previdenciárias. Calha 

assentar que no dito recurso extraordinário o Supremo Tribunal Federal 

definiu regras de transição a serem aplicadas nas ações em curso, dentre 

elas, que, havendo contestação de mérito, configurado está o interesse 

processual, em face da resistência à pretensão inicial. Nesse sentido, 

seguem entendimentos jurisprudenciais ora compilados, com destaques: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- SEGURO DPVAT- 

PRELIMINARES- ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL- ACOLHIMENTO- 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO- REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. - Tratando-se de 

litisconsórcio facultativo, a existência de mais de um herdeiro da vítima de 

acidente automobilístico não impede que apenas um deles busque em juízo 

a indenização do seguro obrigatório. - Tendo a requerida contestado o 

pedido inicial, configurado está o interesse de agir da parte demandante, 

em decorrência da pretensão resistida”. (TJMG - AC: 

10322160006654001, 13.ª Câmara Cível, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE em 18/10/2017); 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Tendo a 

requerida contestado o pedido inicial, configurado está o interesse de agir 

da parte demandante, em decorrência da pretensão resistida”. (TJMG - 

AC: 10142130003007002, 13.ª Câmara Cível, Relator: Luiz Carlos Gomes 

da Mata, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE em 18/03/2016). 

Portanto, tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação em 

Id. 15604365, resta configurada a pretensão resistida e 

consequentemente o interesse processual da parte autora. A teoria do 

aproveitamento dos atos processuais orienta que não se deve, por medida 

de economia e celeridade processual, retroagir na marcha processual ou 

até extinguir o processo, se pelas regras que o regem ao tempo em que 

se deduz a nulidade é possível albergá-lo e garantir a efetividade da 

prestação jurisdicional. Tempus regit actum. A modulação proposta pelo 

Tribunal Excelso, via do Recurso Extraordinário nº 631.240, em 03 de 

setembro de 2014, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, preconiza 

essa ideia e garante o acesso a uma ordem jurídica justa em tempo 

razoável, mesmo porque há, de fato, resistência efetiva da requerida, não 

passando a formalidade exigida de prévio requerimento administrativo uma 

forma transviada de emperrar referidas primados, que não valoriza a 

probidade e a boa-fé objetiva, a teor do art. 5.°, incisos XXXV e LXXVIII, da 

Constituição Federal e arts. 4.°, 5.° e 6.°, do CPC. Ainda mais neste caso 

em que houve, sim, prévio requerimento administrativo, admitido pela 

requerida, mas cercado de exigibilidades documentais talvez insuperáveis 
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(já que não mencionados pela ré quais os documentos estariam faltando), 

que, emperrado, terminou não solucionado em tempo razoável, a justificar 

o ajuizamento desta ação. Prévio requerimento administrativo não se 

confunde, jamais, com o esgotamento da mesma via. Nesse condão, o 

seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Constitucional. Garantia de acesso ao poder judiciário. 

Exigência de requerimento prévio. Caracterização do interesse de agir. 

Ausência de afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 

Ação de cobrança do seguro DPVAT. Requerimento inexistente mas 

desnecessário porque atendida regra de transição pela contestação de 

mérito da seguradora (re 631.240). Agravo regimental ao qual se nega 

provimento”. (Supremo Tribunal Federal STF; RE 824715; Segunda Turma; 

Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 19/05/2015; DJE 03/06/2015; pág. 36). Logo, 

deve ser rechaçada a preliminar em voga. Isto posto, REFUTO a preliminar 

arguida. Sem outras questões processuais pendentes, declaro o feito 

saneado. Como pontos controvertidos fixo: 1) o grau de incapacidade do 

requerente; 2) o valor da indenização devida ou seu complemento. DEFIRO 

a produção da prova pericial, por ser imprescindível para o desfecho justo 

da liça, na medida em que tende a fornecer ao juízo elementos pertinentes 

e relevantes na fixação da indenização devida pela articulada limitação 

ocasionada pelo acidente automobilístico ao autor. Para tanto, nos termos 

dos arts. 464/480 do CPC, nomeio como perito do juízo o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, encontradiço na Rua da Guarita, Condomínio Terra Nova, 

casa n.º 327, na cidade de Várzea Grande-MT, CEP: 78.110-903, celular 

(65) 99601-1039, e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br. Intime-se o expert 

para apresentação dos honorários profissionais, no prazo de 10 dias. 

Apresentados, diga a parte requerida no mesmo prazo. Não havendo 

reclamos ou decididas as questões, determino à requerida que faça o 

depósito integral do respectivo valor em juízo na conta “depósitos judiciais” 

- Lei Estadual n.° 7.604/2001 - já que foi ela quem protestou pela perícia 

médica (CPC, art. 95), quando passará a correr, da intimação, o prazo de 

10 dias para o início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá conter 

respostas objetivas aos quesitos apresentados pelas partes nos autos, 

salvo se necessária dilação do prazo, previamente justificada e deferida 

(art. 476 do CPC). Início dos trabalhos, desde logo cientes as partes, a 

contar de 05 dias após o depósito dos honorários periciais pela requerida. 

Intimem-se as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 dias, 

indicarem assistentes técnicos. Desnecessária a intimação das partes 

para apresentarem quesitos, visto que já presentados em Id. 17064583. 

Os respectivos assistentes técnicos são de confiança das partes, por 

elas remunerados, não sujeitos a impedimentos ou suspeições (art. 466, § 

1.º, do CPC). Oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, 

depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477 do 

CPC). Feito o depósito do valor dos honorários em juízo, na conta 

depósitos judiciais – Lei Estadual n.° 7.604/2001 – sob pena de preclusão 

e prosseguimento do feito sem a produção da prova, se requerido, poderá 

ser liberada a metade ao senhor perito judicial, se assim o requerer. O 

restante somente será sacado após protocolização do laudo em testilha, 

superados os esclarecimentos porventura apresentados pelas partes, ex 

vi do § 4.º do art. 465 do CPC. Ad argumentandum tantum, para o 

desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos 

utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou 

em repartições públicas, bem como instruir o laudo com fotografias, 

exames e outras quaisquer peças (art. 473, §3.º, do CPC). Aportado o 

laudo pericial, sobre ele digam as partes em 10 dias. E conclusos para a 

designação de audiência de instrução e julgamento, se for o caso, ou 

prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 12 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007739-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LOURENCO RODRIGUES DO CARMO (RÉU)

SUELLEN BEATRIZ SIGNORI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007739-52.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: HENRIQUE 

LOURENCO RODRIGUES DO CARMO, SUELLEN BEATRIZ SIGNORI Vistos 

etc. Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos (Id. 

16498259) em favor da autora, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência ser realizada na conta bancária: Banco do Brasil – Agência 

1180-0, Conta Corrente 68757-X, titularidade Rafael Lopes de Oliveira 

Casati – CPF 011.499.431-57, patrono com poderes específico para 

levantamento de valores (Ids. 14558291 e 17960814). Após, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpre. Sinop 

- MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013391-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES WILLYAN PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013391-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JAMES WILLYAN PEREIRA DE JESUS 

Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de 

um veículo, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOLF SPORTLINE 1.6, 

CHASSI: 9BWAB41J6D4003163, PLACA: OBD7266, ANO: 2012/2013, 

RENAVAM: 474236447 e COR: PRATA, melhor descrito nos autos, com 

pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um financiamento no valor 

de R$ 26.733,66, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais 

de R$840,86, mediante Cédula de Credito Bancario n° 0112302066, em 

Garantia de Bens Móveis, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requereu ainda, a expedição de ofício ao Detran com o fito de retirar 

quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e expedição de ofício 

à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte 

autora por período anterior a consolidação da propriedade. Ainda, 

advogou pela realização de busca de ativos financeiros via sistema 

BACENJUD, e a concessão de ordem de arrombamento e reforço policial, 

bem como os benefícios do art. 212 do CPC. É a breve síntese. Decido. O 

bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

evidenciada por meio de instrumento de protesto, publicitado por edital, já 

que a carta por AR não foi entregue retornando com a informação 

“endereço insuficiente”, embora tenha sido aquele anotado no contrato. 

Regular a notificação da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os 

requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e 

folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre o veículo, tipo 

IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a 

coisa como uma espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é 

promover o enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio 

erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 
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arrecadar em benefício do responsável tributário. O pedido não guarda 

sentido e lógica tributária alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a 

parte autora do conceito de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A 

Lei de alienação fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes 

ao credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos 

de isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Ainda, a 

realização de buscas nos sistemas BACENJUD, com o fito de localizar 

bens da parte ré, é incompativel com a ação de busca e apreensão. Tal 

requerimento não coaduna com a finalidade da ação proposta, haja vista a 

sua natureza satisfativa em cima do próprio bem buscado. Assim, apesar 

de ser ação satisfativa de cunho executivo, não se permite o bloqueio de 

ativos financeiros, via sistema BACENJUD, que não aquele pactuado no 

título que sustenta a ação, somente possível após a sua conversão em 

execução. Além disso, inexiste elementos fáticos consistentes 

relacionados diretamente com o objeto da ação que autorizem a pretendida 

medida extrema de emprego da força pública em proteção de interesse 

privado, somente factível quando forem detectadas resistência 

desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o 

cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados. Do mesmo 

modo a ordem de arrombamento somente pode ser autorizada quando 

constatada a resistência da parte requerida em entregar o bem objeto da 

ação, o que será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de justiça, se 

for o caso. Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por outro 

lado, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, 

assim como as citações e penhoras, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido 

de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto 

no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e 

houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos, assim como os benefícios 

do art. 212 do CPC; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de 

quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer 

ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos 

devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer; c) a busca de ativos 

financeiros em nome da parte requerida, via sistema BACENJUD; d) o 

pedido de reforço policial e ordem de arrombamento. Ademais, referente 

aos indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos 

pedidos sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação 

de multa por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a 

apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior 

deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo 

ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do 

art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada 

a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está indicado 

explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015073-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015073-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DE 

MAGALHAES Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, MARCA: NISSAN, MODELO: X-TRAIL SE, 

CHASSI: JN1TBNT319W000304, PLACA: NJW8989, ANO: 2008, 

RENAVAM: 00983825238 e COR: PRETA, melhor descrito nos autos, com 

pleito liminar, em virtude do inadimplemento de um consórcio grupo/cota nº 

8833/274, no valor de R$ 24.033,66, mediante Contrato de Alienação 

Fiduciária em garantia de bens móveis, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao Detran com o fito 

de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e expedição 

de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

da parte autora por período anterior a consolidação da propriedade. Ainda, 

advogou pela concessão de ordem de arrombamento e reforço policial, 

bem como os benefícios do art. 212 do CPC. É a breve síntese. Decido. O 

bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

encontra-se evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço 

informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de 

ônus e encargos legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, 

alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como uma 

espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilégio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar em benefício do responsável tributário. O pedido não guarda 

sentido e lógica tributária alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a 

parte autora do conceito de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A 

Lei de alienação fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes 

ao credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos 

de isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Além 

disso, inexiste elementos fáticos consistentes relacionados diretamente 

com o objeto da ação que autorizem a pretendida medida extrema de 

emprego da força pública em proteção de interesse privado, somente 

factível quando forem detectadas resistência desmedida, violência ou 

ameaça a afetarem diretamente o respeito e o cumprimento da ordem 

judicial, por enquanto não observados. Do mesmo modo a ordem de 

arrombamento somente pode ser autorizada quando constatada a 

resistência da parte requerida em entregar o bem objeto da ação, o que 

será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. 

Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por outro lado, por se 

tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, assim como 

as citações e penhoras, independentemente de autorização judicial, 

poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido de 

funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto no 

art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e houver 

motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos, assim como os benefícios 

do art. 212 do CPC; e indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de 

quaisquer ônus e encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer 

ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos 

devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer; c) o pedido de 

reforço policial e ordem de arrombamento. Ademais, referente aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na 

pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e 

§§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida 

liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, 
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pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se 

as intimações de praxe diretamente a quem está indicado explicitamente 

no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008531-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008531-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: ANDERSON APARECIDO 

DOS SANTOS 00023877197, ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 

Vistos etc. Ação de busca e apreensão formulada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT em 

face de Anderson Aparecido dos Santos 00023877197 e Anderson 

Aparecido dos santos, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Determinada a 

emenda da inicial para comprovação da mora da parte requerida pela 

decisão de Id. 24334254. Pugnada a emenda da inicial para conversão de 

busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente (Id. 21383548). É o relatório. Decido. Mesmo 

no rito comum ordinário é possível alterar a fundamentação ou a 

pretensão, independentemente do consentimento do requerido, na forma 

do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...)”. Na hipótese, verificado 

que não houve angularização da relação processual, ou seja, não houve 

citação da parte requerida. Destarte, sob essa ótica, tenho que não há 

óbice o aditamento da inicial para converter a ação de busca e apreensão 

em ação de execução, conforme requerido. Aliás, indo além, os arts. 4.º e 

5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, preveem a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos. “Art. 

4.o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar 

na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos 

autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014). “Art. 5.o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, 

de 2014). Assim, aplicável, na hipótese, a exegese dos dispositivos supra 

mencionados, sendo possível o aditamento da inicial, a fim de promover a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, até porque 

a relação material entre as partes está abarcada numa cédula de crédito 

bancário, que tem eficácia executiva por si só. Essa providência é 

perfeitamente admitida pela jurisprudência, conforme arestos ora 

destacados em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA 

DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da Corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS 

- AI: 70076057801 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

23/01/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/01/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA 

DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes 

da corte. A conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo 

independe da localização ou não do veículo, pois basta a ausência de 

posse direta do devedor sobre o mesmo, consoante preconiza o art. 4º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Agravo de instrumento provido”. (TJ-RS; AI 

0369895-72.2017.8.21.7000; Farroupilha; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 23/01/2018; DJERS 29/01/2018); 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Frustrada a execução da liminar de 

busca e apreensão, é possível a conversão do feito em ação executiva, 

nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 911/69”. (TJ-MT; APL 131081/2017; 

Juscimeira; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 06/12/2017; DJMT 

12/12/2017; pág. 29). Isto posto, acolho o aditamento da inicial e defiro o 

pedido de conversão de busca e apreensão para execução, alterando 

sua classe no sistema, a determinar: Na forma dos arts. 827 e seguintes 

do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados bens à penhora, 

expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, 

conforme adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não 

pagando nem indicando bens à penhora, expeça-se mandado de penhora 

e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se 

acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo lavrando-se auto de penhora e 

termo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, 

com a parte exequente (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, 

inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 
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aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006186-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP (RÉU)

JOSE DEMEIS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006186-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CONTINI & CIA 

LTDA RÉU: MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP, JOSE 

DEMEIS Vistos etc. Inicialmente, cumpre destacar que o processo se 

encontra em fase de citação, a permitir alteração dos elementos da ação, 

inclusive das partes, já que não se trata de caso de litisconsórcio passivo 

necessário. Assim, defiro o pedido. Proceda-se a alteração do pólo 

passivo, excluindo o sócio proprietário e avalista Sr. José Demeis, a 

manter somente a empresa Maringá Produtora de Sementes Agricola Eireli 

EPP. Por fim, oficie-se o juízo deprecado informando a alteração no pólo 

passivo, bem como a finalidade da deprecata, devendo constar somente a 

citação da empresa Maringá Produtora de Sementes Agricola Eireli EPP 

Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012411-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVO PAULO ULIANA (RÉU)

DS MECANICA DIESEL LTDA (RÉU)

SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012411-69.2019.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT RÉU: DS MECANICA DIESEL LTDA, NILVO PAULO 

ULIANA, SHEILA ADRIANA DE NORONHA ULIANA Vistos etc. Ação 

monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT. Em face de D S 

MECÂNICA DIESEL LTDA. – ME, NILVO PAULO ULIANA e SHEILA 

ADRIANA DE NORONHA ULIANA, ambos qualificados, com base em 

cédula de crédito bancário limite para operações de desconto de 

recebíveis, registrado sob o n° B70235229-0, cujo valor disponibilizado 

não foi adimplido, embora utilizados meios convincentes a tal mister. Os 

documentos de Id. 24385406/24385423 apontam, com efeito, a existência 

de relação jurídica entre as partes, indicando possível pendência no 

adimplemento dos valores pactuados. Logo, cite-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais, estabelecidos, 

neste caso, os honorários advocatícios da parte ex adversa em 5% do 

valor atribuído à causa, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do art. 701, caput, e § 1°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a 

quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009738-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009738-06.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TRANSPORTES 

SAVA LTDA - EPP RÉU: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos etc. 

Pedido de assistência judiciária gratuita que Transportes Sava Ltda., 

apresentou na petição inicial, visando obter a benesse na presente ação 

de cobrança. É o relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece 

quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas judiciais e as 

despesas processuais. No caso, em que pese o requerente argumentar 

não possuir condições de arcar com as taxas judiciais, por não possuir 

recursos financeiros para arcar com elas sem que ocorra demasiado 

prejuízo as suas atividades, não é o que se extrai da declararação de 

renda apresentada pela parte como prova de sua hipossuficiência. Tal 

declaração demonstra a confortável situação econômico-financeira da 

parte autora, pois o saldo em caixa ao final do período abrangido pela 

declaração é de R$ 17.419,71. Além disso, o fato da empresa estar 

incluída no rol de mal pagadores não é suficiente para sustentar a alegada 

hipossuficiência. Nesse norte, inviável também o deferimento do 

parcelamento das custas, posto que a declaração de renda não 

demonstra ser a parte autora, momentaneamente, carecedora de 

recursos, pelo contrário, aparentemente é capaz de arcar com as custas 

e despesas processuais. Assim, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e 

estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Portanto convém 

prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que 

os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras 

para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores percebidos a 

título de subsídios. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não 

obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos 

autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o 

acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso 

LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa 

condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 

p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 
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de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária gratuita, bem como o parcelamento 

das custas processuais, nos termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e 

do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Determino 

que seja preparada a causa em 05 dias, na forma da Lei estadual de 

custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das disposições do art. 

290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a siginificar indeferimento da inicial, pela inobservância dos 

arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso 

IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003442-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO EPI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA SA OAB - SP141742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003442-70.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CASA DO EPI 

LTDA EXECUTADO: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos etc. 

Manifestação de Id. 23436470 requerendo a realização de pesquisas nos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD no CNPJ da matriz da empresa 

executada, em razão de não ter obtido êxito nas buscas em nome da 

devedora – filial, bem como a retificação do polo ativo, em razão 

incorporação havida com a empresa BUNZL Equipamentos para Proteção 

Individual Ltda. É o breve relato. Decido. Pedido de penhora online, via 

sistema bacenjud, que tem respaldo legal, conforme anotado no dispositivo 

abaixo, podendo alcançar qualquer CNPJ indicado da parte executada, 

autorizando que a pesquisa se estenda na forma pretendida, em CNPJ’s 

da mesma empresa numa espécie de matriz e filial. A propósito, segue 

aresto ora compilado com destaques: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. FILIAL. 

POSSIBILIDADE. 1. Fato da empresa matriz e suas respectivas filiais 

possuírem inscrições individuais no CNPJ que não afasta a unicidade 

patrimonial, possibilitando o bloqueio de ativos financeiros das respectivas 

filiais para responder pelas dívidas executadas em face da empresa 

matriz.  Precedentes. 2. Agravo provido”.  (TRF-3 -  AI : 

00121495220134030000 SP, Relator: Des. Federal Peixoto Junior, Julgado 

em 22/08/2017, Segunda Turma, Publicado no DJF3 em 11/09/2017). Não 

se olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Construtora 

Triunfo S/A., inscrita no CNPJ n.º 77.955.532/0001-07; até o limite do 

crédito em execução, na quantia calculada de R$ 166.169,21 (cento e 

sessenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e um centavos). 

Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá 

ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Adiante, pugnou a 

parte autora pela realização de pesquisa de ativos automotores e a sua 

penhora por meio do conveniado sistema RENAJUD, que defiro, pois 

constante do rol previsto no art. 835, inciso IV, do CPC, sem notícias da 

existência de outros bens prevalentes. A pesquisa pelo sistema 

informatizado RENAJUD permite ao credor a localização de veículos 

automotores de propriedade do devedor em todo o território nacional, o 

que confere mais eficácia na busca de acervo patrimonial penhorável para 

satisfazer o crédito executado. Assim orienta a jurisprudência abalizada 

ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

CITAÇÃO DO DEVEDOR. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. 

NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO 

VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de restrição de 

circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas nos casos 

em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É 

possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 

terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. 

(RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª 

Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, 

proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 
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sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitosa a localização de veículos, determino seja feita 

restrição eletrônica de transferência e a respectiva anotação da penhora 

no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo. 

Junte-se aos autos o extrato respectivo, pelo que restará formalizada a 

penhora, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a parte executada, acerca do 

seu encargo como depositário judicial, ressalvada a possibilidade, desde 

que justificada, de o bem ser entregue à parte exequente sob a mesma 

responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, 

do CPC. Formalizada a penhora, nos termos acima alinhavados, avalie-se 

o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma direta, individualizado, 

se for localizado, ou de forma indireta, se não localizado. Sobre a 

avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende 

adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não 

sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos 

de alienação pela forma que foi indicada. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 

915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Por outro lado, pretende a parte exequente pesquisa online, por 

meio do sistema INFOJUD, de modo a obter as últimas 03 declarações de 

Imposto de Renda, para localização de bens da parte executada. É cediço 

que tal diligência pela via manejada se trata de medida extrema e de 

caráter sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. É cediço que tais 

diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto. Em respeito a tal 

predisposição processualista, a participação das partes, de maneira proba 

é imprescindível para o ágil deslinde do litígio. Em contrapartida, é 

atribuição do juízo determinar as medidas necessárias para o cumprimento 

da ordem judicial, conforme determina o art. 139, inciso IV, do CPC, in 

verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária." Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 

da ENFAM, assim dispõe: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder 

geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para 

garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do 

cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos 

extrajudiciais”. Dessa feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o 

magistrado poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de 

que garanta a prestação jurisdicional. Nesse passo, caso restem 

infrutíferas a diligências acima defiro, subsidiariamente, a pesquisa on-line 

pretendida pela parte exequente, de modo a buscar bens em nome da 

parte executada pelo sistema INFOJUD, através das últimas 03 

declarações de imposto de renda. Com a resposta, determino que as 

informações oriundas da Receita Federal sejam encartadas nos autos, o 

qual passará a correr em segredo de justiça, devendo a secretaria 

proceder com o necessário para identificação visual de tal condição. Por 

fim, promova-se a retificação do polo ativo, eis que a exequente Casa do 

EPI LTDA. foi incorporada pela BUNZL Equipamentos para Proteção 

Individual Ltda., conforme documentado no Id. 13768224. Após, cumpridas 

as diligências retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006713-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CRISTIAN CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006713-82.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: RONY 

CRISTIAN CUNHA EXECUTADO: SHEILA DA SILVA ROSA Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial proposta por RONY CRISTIAN CUNHA 

em face de SHEILA DA SILVA ROSA, todos qualificados. Na forma dos 

arts. 827 e seguintes do CPC, expeça-se mandado de citação (pessoal ou 

por hora certa), penhora e avaliação, para que a parte executada pague 

em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de 

posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a 

penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo 

lavrando-se auto de penhora, termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo. Da 

penhora deverá ser intimados a parte executada e seu eventual cônjuge. 

Este último apenas se a constrição recair sobre bem imóvel. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do 

CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, se for imóvel, averbar na matrícula 

do imóvel, mediante apresentação ao Registro de Imóveis de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros, 

conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita 

pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem tiver 

peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, poderá 

ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem assim 

der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. Cabe 

enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, neste 

caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que seria 

recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia e 

celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação e 

à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 
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recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. O prazo para 

embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos 

do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente de 

segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014170-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014170-68.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: F 

INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SERGIO 

ALBINO RIGATTI Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

proposta por F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Em face 

de SÉRGIO ALBINO RIGATTI, todos qualificados. Na forma dos arts. 827 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, se indicados 

bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as 

partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com 

as ressalvas da Lei. Da penhora deverá ser intimados a parte executada e 

seu eventual cônjuge. Este último apenas na hipótese de a constrição 

recair sobre bem imóvel. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo 

juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1.º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Poderá a parte exequente, como forma de presunção absoluta contra 

terceiros, averbar, mediante apresentação no Registro competente, de 

cópia do auto ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra 

terceiros, conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, 

será feita pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem 

tiver peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, 

poderá ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem 

assim der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. 

Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, 

neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que 

seria recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia 

e celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação 

e à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. Por 

fim, conforme autoriza o art. 782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de 

débito atualizado, entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, 

a ser comprovado nos autos. Calha assentar que a inscrição pretendida 

deverá ser feita a cargo da parte interessada, mesmo porque os órgãos 

de proteção ao crédito, como Serasa, SPC ou qualquer outro são 

entidades privadas que visam lucro e, a princípio, não são alcançados 

pela assistência judiciária gratuita. O prazo para embargar a execução 

será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002674-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO ROSA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1002674-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ALEXSSANDRO ROSA DIAS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, aviada por Administradora Bradesco de 

Consórcios Ltda. em face de Alexssandro Rosa Dias, ambos qualificados. 

Oportunizado a parte autora a emenda à inicial, diante da ausência de 

requisitos essenciais que levassem a possível deferimento da liminar 

pretendida, esta pleiteou a desistência da ação, informando que as partes 

realizaram acordo extrajudicialmente (Id. 18804589). E ainda postulou 

baixa de restrições correlatas no prontuário de veículos no DETRAN, bem 

como as devidas comunicações aos órgãos competentes, inclusive ao 

SERASA. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte requerente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte requerida, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 

de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. A parte 

requerida não foi citada, sequer foi analisada a liminar pretendida. O que 

elimina o entrave acima prenunciado. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição no prontuário de 

veículo no DETRAN é vazio, sem reflexo algum nos autos virtuais. Pedidos 

padrões - copiar/colar - que deixam entrever trabalho desleixado, sem 

manuseio dos autos, descaso a ser evitado pela parte, para não tumultuar 

e nem margear litigância de má-fé, tendo em vista o dever de “expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão ou de 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à 

declaração ou à defesa do direito”, dentre outras hipóteses do art. 77 do 
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Código de Processo Civil. Nenhuma restrição ou penhora foi lançada por 

este juízo, sequer foi analisado o pleito liminar. Se a parte fez alguma, 

como bloqueio judicial no DETRAN ou até mesmo nos órgãos restritivos de 

créditos SERASA, compete a ela própria baixar, sem a necessidade do 

crivo judicial para tanto. Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte 

requerente a pagar as custas e as despesas processuais, dado o 

princípio da causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição 

no prontuário do veículo no DETRAN e de eventual restrição do nome do 

requerido no SERASA, posto que insubsistente nesta senda judicial. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012352-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA REJANE DAPPER MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUZA SILVA (RÉU)

VALERIA APARECIDA DE SOUZA LUZ SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012352-52.2017.8.11.0015. AUTOR(A): NEIVA REJANE 

DAPPER MOREIRA RÉU: RAFAEL DE SOUZA SILVA, VALERIA 

APARECIDA DE SOUZA LUZ SILVA Vistos etc. Pretensão de despejo, c/c 

cobrança de aluguéis e resolução contratual, com pedido de tutela 

provisória de urgência para desocupação de imóvel, aforada por Neiva 

Rejane Dapper Moreira em face de Rafael de Souza Silva e Valéria 

Aparecida de Souza Silva, todos qualificados. Sustentado ter firmado com 

a parte requerida contrato de locação de um imóvel de sua propriedade 

pelo prazo de 12 meses, com início em 25/01/2017 e término em 

24/01/2018. Pactuado o valor do aluguel em R$ 900,00, a ser pago até o 

dia 25 de cada mês. Entretanto, a parte requerida teria pagado apenas os 

alugueres referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, a 

tornar-se inadimplente desde o mês de março de 2017, a somar a dívida 

corrigida, mais a multa contratual moratória de 10% e a multa contratual, 

pactuada no valor de 01 aluguel vigente à época, a quantia de R$ 

8.440,03. Ressaltado que foi notificada a parte requerida 

extrajudicialmente, por telefone, porém permaneceu silente. Postulou ao 

final, a rescisão do contrato, a decretação do despejo e a cobrança dos 

aluguéis vencidos na importância de R$ 8.440,03 e os vincendos no 

decorrer da lide, corrigidos, acrescidos da multa contratual moratória de 

10%, da multa contratual pactuada, além dos ônus sucumbenciais. 

Atribuído valor à causa de R$ 10.800,00. Juntados documentos. Liminar 

indeferida pela r. decisão de p. 01/03, Id. 10589919. Regularmente citada, 

consoante aviso de recebimento de p. 01, Id. 11015390 e certidão do 

senhor oficial de justiça de p. 01, Id. 14081069, a parte requerida deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar defesa. Relatados e 

examinados. Julgo. Demanda regular, sem defeitos ou preliminares 

capazes de inviabilizar o seu desfecho. Calha o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC, porque a matéria de 

direito independe de prova e a de fato já está suficientemente delineada, 

dispensando a dilação probatória, sendo, ainda por cima, a ré revel. 

Destarte, como a parte requerida, devidamente citada, consoante aviso de 

recebimento de p. 01, Id. 11015390 e certidão do senhor oficial de justiça 

de p. 01, Id. 14081069, deixou transcorrer in albis o prazo legal sem 

apresentar resposta, decreto sua revelia. Apesar de relativos, sem 

dispensar o cotejo e suporte confirmatório da tese nas provas coligidas, 

aplico os efeitos previstos nos arts. 344 e 346, ambos do Código de 

Processo Civil. Assim, denotado da cópia reprográfica do contrato de 

locação de p. 01/04, Id. 10536650 a relação estabelecida entre as partes. 

Sua vigência era de 12 meses, com início em 25/01/2017 e término em 

24/01/2018. Malgrado a parte requerida não ter sido notificada 

extrajudicialmente, é certo que foi devidamente citada, consoante aviso de 

recebimento de p. 01, Id. 11015390 e certidão do senhor oficial de justiça 

de p. 01, Id. 14081069. Entretanto, permaneceu silente. Tanto que 

decretada sua revelia nesta oportunidade, a configurar sua mora de todo 

modo. Portanto, indubitável o direito da parte autora de resolver o contrato, 

promovendo também o despejo como consequência. Também evidenciado 

nos autos o descumprimento contratual por parte da requerida, sem prova 

alguma de sua adimplência dos alugueres e demais encargos, a tornar 

verazes as aduções iniciais, realçado pelos efeitos da revelia, operado, a 

teor do disposto no art. 344 do CPC. Nesse panorama, calha frisar que é 

dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, in casu, 

até o dia 25 de cada mês, conforme pactuado no contrato, sob pena de 

desfazimento da locação. Dicção dos arts. 9.º, inciso III e 23, inciso I, da 

Lei n.º 8.245/1991. In verbis: “art. 9.º A locação também poderá ser 

desfeita: (...) III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e 

demais encargos;”. “art. 23 O locatário é obrigado a: I - pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato;”. Disposto também no contrato em 

questão, especificamente na cláusula nona, que: “A infração das 

obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo de qualquer 

outra prevista em lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de 

natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente 

despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários 

contratuais e legais”.(negritado) Desse modo, evidenciado que a parte 

requerida deixou de honrar vários meses do aluguel, tanto que 

regularmente citada, consoante aviso de recebimento de p. 01, Id. 

11015390 e certidão do senhor oficial de justiça de p. 01, Id. 14081069, 

não apresentou defesa em sentido contrário, concordando tacitamente 

com o alegado na inicial. O que autoriza a pretendida resolução contratual, 

o despejo e a cobrança dos alugueres pendentes, a teor do disposto nos 

arts. 9.º, incisos II e III, 63, ambos da Lei n.º 8.245/1991, e na cláusula 

nona acima transcrita do contrato de locação em questão. A propósito, 

colaciono os seguintes julgados, com destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 

REVELIA RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL AO PAGAMENTO DO IPTU/TLP SENTENÇA MANTIDA. 1. As 

razões recursais devem tratar especificamente dos fundamentos da 

decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da 

dialeticidade. 1.1. Tratando-se de revel, a versão fática apresentada 

somente em sede recursal, encontra óbice na preclusão, uma vez que 

somente poderia ser aventada em sede de resposta. Preliminar 

parcialmente acolhida. 2. O artigo 9º da Lei nº. 8.245/91 contempla, em seu 

inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta 

do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu 

artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos 

aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual. 2.1. 

Correndo o feito à revelia, bem como restando incontroverso o 

inadimplemento, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os 

pedidos de despejo e de cobrança de alugueis e tributos decorrentes do 

imóvel locado. 3. Apelação parcialmente conhecida e, neste ponto, 

improvida”. (TJDF – APL: 0007390-33.2016.8.07.0020, 7.ª Turma Cível, 

Relatora: Gislene Pinheiro, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE em 

16/02/2018); “LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. 

O inadimplemento dos alugueis e encargos da locação, inclusive a taxa 

condominial, justificam a resolução do contrato e a condenação do 

locatário a pagar os respectivos valores até a data de desocupação do 

imóvel. (TJDF 0038432-94.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, 

Data de Julgamento: 06/12/2017, 4.ª TURMA CÍVEL, Publicado no DJE em: 

13/12/2017. pág.: 236/244). Destarte, o despejo é impositivo em virtude da 

falta de pagamento dos alugueres, sendo devidas pela parte requerida os 

alugueres impagos desde o mês de março de 2017, até a efetiva 

desocupação do imóvel noticiada pela própria autora em 17/11/2017, onde 

lhe foi entregue espontaneamente as chaves da propriedade (p. 01, Id. 

12254850). Noutra banda, quanto às multas, reiteradas no mínimo em três 

cláusulas contratuais, duas idênticas de 10% (cláusulas quinta e décima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 142 de 721



quarta, alínea “a”) e outra de 01 mês de aluguel pela infringência de 

qualquer obrigação (cláusula décima sexta). Haja cláusula penal! Nesse 

passo, o fundamento para o despejo da parte requerida e a rescisão do 

contrato está na falta de pagamento dos aluguéis, o que resultou no 

acréscimo de duas multas cumulativas de 10% e mais 01 mês de aluguel, 

além de juros moratórios calculados indevidamente de forma composta à 

taxa de 2% ao mês e mais correção monetária. Ou seja, várias 

penalidades pelo mesmo fato gerador - inadimplemento dos alugueres que 

levou também ao despejo - o que é vedado. Corroborando com o 

entendimento esposado, seguem arestos ora compilados com destaques: 

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ENCARGOS - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS FIADORES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - MULTA MORATORIA E MULTA PENAL - 

MESMO FATO GERADOR - BIS IN IDEM - IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO. I- Considerando a existência de cláusula no contrato de 

locação estabelecendo que os fiadores também se obrigaram como 

principais pagadores "por todos os alugueis, encargos e acessórios", e 

restando expressamente consignada a renúncia destes ao benefício de 

ordem e à faculdade de quem tratam os arts. 827 e 835 do Código Civil, 

respectivamente, impõe-se reconhecer que a responsabilidade dos 

fiadores pelo cumprimento de todas as obrigações atribuídas à locatária é 

solidária, e não, subsidiária. II- Sendo os aluguéis e demais encargos da 

locação são débitos líquidos e certos, ajustados previamente, a correção 

monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada 

parcela atrasada. III- No contrato de locação, deve ser afastada a 

cobrança da "multa penal/contratual" cumulada com "multa moratória", 

quando ambas penalidades se estruturam no mesmo fato gerador, qual 

seja, a inadimplência dos locatários no pagamento de alugueres e 

encargos, configurando verdadeiro bis in idem. IV- Existente a previsão 

legal para pagamento de honorários advocatícios pela parte que for 

sucumbente e der causa à eventual ação, em percentual de 10% a 20% 

(art. 85 CPC/15), a imposição da verba aos contratantes, sem definição de 

parâmetros dos valores, ainda que por força de pactuação havida no 

contrato de locação, configuraria duplicidade de cobrança, o que não se 

pode admitir”. (TJMG - AC: 10223140197367001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019); “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. PEDIDO DE COBRANÇA NÃO FORMULADO. DISCUSSÃO 

SOBRE O VALOR DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DÍVIDA LOCATÍCIA 

NÃO EXIGIDA. PROVA ORAL DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA. MESMO FATO 

GERADOR. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações 

interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação 

de despejo por falta de pagamento, julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de locação e a 

desocupação do imóvel. 1.1. O réu pede a cassação do julgado, alegando 

cerceamento de defesa, e no mérito a reforma da sentença para que a 

dívida locatícia seja calculada com base no valor do menor aluguel. 1.2. As 

autoras pedem a reforma da sentença para que seja admitida a cumulação 

da cláusula penal de 3 (três) meses de aluguéis com a multa de 10% (dez 

por cento) pelo atraso no pagamento do aluguel. [...] 4. No caso, o pedido 

de despejo do réu teve por fundamento a falta do pagamento dos aluguéis, 

fato que, nos termos da cláusula sétima, enseja multa ao locatário de 10% 

sobre o valor em atraso, contudo a clausula penal estabelece multa de 3 

(três) meses de aluguel pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, inclusive aquela que já define multa pelo atraso. 4.1. A 

cumulação pretendida importa bis in idem, pois ambas as multas impostas 

pelo contrato possuem o mesmo motivo, qual seja, a inadimplência dos 

aluguéis pelo locatário, o que não se admite. 4.2. Precedente: “A multa 

para infração de qualquer cláusula contratual, inclusive o não pagamento 

do aluguel no prazo, e a multa posta no contrato para aplicação na 

hipótese de não pagamento dos aluguéis e encargos no prazo, enquanto a 

causa de pedir reside no mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento, 

têm a mesma natureza. Logo, não há cogitar da cumulação das multas, 

sob pena de configurar o vedado bis in idem”. (00035538420178070003, 

Relator: Fábio Eduardo Marques 7ª Turma Cível, DJE: 27/07/2018.) 5. O 

valor dos honorários definido pelo contrato de aluguel em 20% (vinte por 

cento) do débito refere-se a suposto dano material e, muito embora a 

quantia possa em tese ser ressarcida pela parte contrária, certo é que a 

despesa deve ser comprovada, o que não restou demonstrado nos autos. 

6. Recursos não providos. (TJDF 0705023-81.2018.8.07.0001, Relator: 

JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2.ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019); Desse modo, deve ser 

afastada a cláusula contratual que fixa multa pela rescisão do contrato em 

razão da infração contratual, por ter o mesmo fundamento da multa 

moratória aplicada pelo inadimplemento do aluguel na data estipulada, pois 

a aplicação de ambas importa em verdadeiro bis in idem, o que é vedado, 

eis que oriundas do mesmo fato gerador. A propósito colaciono o seguinte 

julgado: “AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ENCARGOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO RECONHECIDO 

RELATIVAMENTE À MULTA COMPENSATÓRIA FACE À DESOCUPAÇÃO 

ANTECIPADA DO IMÓVEL. A DECISÃO NÃO FOI ALÉM DO PEDIDO QUE 

INCLUIU TAL PENALIDADE. NO ENTANTO, INADMISSIVEL A 

CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA 

CONSISTENTE EM MULTA CONVENCIONAL POR INFRAÇÃO 

CONTRATUAL. ANTE O DESCABIMENTO DE DUPLA PENALIZAÇÃO PELO 

MESMO FUNDAMENTO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MULTA 

MORATÓRIA CONTRATADA EXPRESSAMENTE. MANUTENÇÃO APENAS 

DA MULTA ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. 

SENTENÇA QUE MERECE REPAROS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO 

PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A MULTA CONVENCIONAL DA 

CLAUSULA 16 DO CONTRATO, NO MAIS, MANTIDA A R. SENTENÇA”. 

(TJRJ - APL: 03907371220168190001, Relator: Des(a). GUARACI DE 

CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 19/03/2019, DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL) Portanto, devida apenas uma multa moratória de 10% 

sobre o inadimplemento total, que se revela razoável, não podendo ser 

aplicada em duplicidade, mesmo que espraiada no contrato a dupla 

exigibilidade nesse condão. O que afasta uma das multas de 10% e mais 

aquela estabelecida na cláusula décima sexta do contrato guerreado. 

Quanto aos juros de mora serão devidos no percentual de 2%, conforme 

pactuado, não se revelando exorbitante e concomitantemente atingindo 

sua finalidade. Entretanto, não podem ser calculados de forma composta, 

a teor do disposto no verbete da Súmula n.º 121 do STF. In verbis: “É 

vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente 

convencionada”. Quanto ao índice da correção monetária poderá ser 

utilizado o IGP-M, eis que não há óbice legal a tanto, mormente porque foi 

este índice o pactuado no contrato em questão e também o utilizado para 

reajuste dos aluguéis, de praxe empregado nestas contratações por 

guardar estreita correlação com nicho da construção civil e incorporações 

imobiliárias. Sendo assim, em resumo, o despejo é impositivo em virtude da 

falta de pagamento dos alugueres de alguns meses, sendo devidos os 

alugueres desde março de 2017, no valor de R$ 900,00 por mês, até a 

efetiva desocupação do imóvel noticiada nos autos pela própria parte 

autora em 17/11/2017, onde lhe foi entregue espontaneamente as chaves 

da propriedade (p. 01, Id. 12254850), básicos para cada mês de 

vencimento; além da multa moratória de 10% pelo atraso no pagamento 

dos aluguéis sobre os valores em atraso, expressa na cláusula décima 

quarta, alínea “a”, do contrato, valor este básico para a data da citação 

(quando a parte requerida foi constituída em mora). O valor da 

condenação sofrerá juros moratórios e correção monetária a contar do 

vencimento de cada obrigação mensal, sendo a multa moratória a partir da 

desocupação do imóvel, a teor da seguinte orientação pretoriana: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. 

[...] CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL. VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. DATA INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. [...] Tratando-se de obrigação positiva e 

líquida, a mora opera-se a partir da data do vencimento da obrigação. Por 

se tratar de matéria de ordem pública, o termo de incidência dos juros 

pode ser alterado de ofício”. (TJMG; APCV 1.0079.12.066913-4/001; Rel. 

Des. Pedro Aleixo; Julg. 21/02/2018; DJEMG 02/03/2018); “AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA 

USO NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIASENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

Apelações. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Prévia 

notificação admonitória, com o prazo de 30 dias, desatendida. 

Consignação em pagamento em valor insuficiente à quitação do débito. 

Obrigação ex re. Juros de mora e atualização monetária que devem incidir 

da data do vencimento de cada obrigação e não da citação. [...]. 

Provimento do recurso da autora, prejudicado o apelo da parte ré”. (TJ-RJ; 

APL 0464475-67.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara 

Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; DORJ 25/01/2018; pág. 352). Juros 
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moratórios de 2% ao mês (cláusula quinta do contrato de p. 01/03, Id. 

10536650 e Código Civil, arts. 394 e 397), na forma dos arts. 405 do 

Código Civil e 240, caput, do CPC; e corrigido monetariamente pela 

variação mensal do IGP-M-FGV, publicado pelo IBGE, indexador nacional 

que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda pátria (Lei n.° 

6.899/1981). Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados, com resolução 

de mérito, para: a) decretar o despejo da parte requerida, já promovido 

espontaneamente. b) decretar a resolução do contrato de locação de p. 

01/04, entabulado entre as partes, a partir da data de desocupação do 

imóvel. c) condenar a parte requerida Rafael de Souza Silva e Valéria 

Aparecida de Souza Silva, ambos qualificados, a pagar R$ 7.710,00, 

compostos da seguinte forma: alugueres impagos desde março de 2017, 

no valor de R$ 900,00 por mês, até a efetiva desocupação do imóvel 

noticiada pela própria parte autora em 17/11/2017 (p. 01, Id. 12254850); 

além da multa moratória prevista na cláusula décima quarta, alínea “a”, do 

contrato em questão, no percentual de 10% sobre os locativos e encargos 

em atraso, com juros de forma simples e correção monetária nas bases 

retro expendidas. d) condenar ainda a parte requerida a pagar as custas 

e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

sucumbenciais da contraparte, que fixo estes em 10% do valor devido a 

que alude a alínea “c” acima deste dispositivo, nos termos dos arts. 82, 84 

e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil. Acaso vier a ser 

interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

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

Justiça, com os nossos cumprimentos. 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, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop - MT, 13 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011759-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011759-52.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: PEDRO 

JOSE SANGALETTI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Embargos à execução desenvolvida no processo nº . 

1011629-33.2017.8.11.0015, promovidos por Pedro José Sangaletti, em 

face de Banco do Brasil S/A., ambos qualificados, alegando que a ação 

executiva não deve prosperar em razão da dívida nela perseguida não se 

encontrar exigível, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da 

devedora principal Sangaletti Sangalatti & Cia. Ltda., da qual os 

embargantes são sócios. Alegou ainda que o quantum cobrado pela 

embargada é constituído de encargos abusivos sobrepostos e devem ser 

extirpados por meio destes embargos executivos. Determinado instruir a 

ação com as cópias processuais relevantes, indicar o valor da causa 

corretamente e promover o preparo respectivo (Id. 24002120), a parte 

embargante atendeu ao comando judicial apenas juntando as cópias 

processuais pertinentes, deixando de cumprir as demais. Em petição de Id. 

24159238 pleiteou a desistência da ação, informando não ter mais 

interesse no seu prosseguimento, em razão de já tramitar outros 

embargos à execução sob o n.º 1000440-24.2018.8.11.0015, distribuído 

pelas mesmas partes e discutindo o mesmo contrato, objeto da ação 

executiva. É o relatório. Julgo. Da adequação do valor da causa Foi 

determinado à parte embargante adequar o valor correto à causa, o que 

deixou de fazer. Nem as custas judiciais iniciais, conforme o valor 

expressado, recolheu. Desse modo, visto a desídia dos embargantes em 

não quantificar o valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme 

dicção do art. 292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não 

corresponde com o proveito econômico que se pretende. É o que 

corrobora o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. VALOR 

DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuidam os autos, na origem, de 

Embargos à Execução no intuito de anular a Execução visando à 

compensação de Pró-labores. A sentença homologou a desistência por 

parte da União, condenando-a em honorários sobre o valor do proveito 

econômico atribuído a causa (R$ 492.440.15). O acórdão negou 

provimento à Apelação, mantendo a sentença. O Recurso Especial foi 

admitido na origem. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a 

correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico 

pretendido. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. É inviável em Recurso Especial reexaminar as circunstâncias 

fáticas que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a hipótese de 

excepcionalidade necessária para a alteração de ofício do valor da causa. 

Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido”. (STJ - 

REsp: 1791875 SP 2019/0009564-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 12/03/2019). Destarte, o valor da causa deverá 

corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em questão o 

valor deve ser o valor do contrato em discussão. O valor apresentado foi 

de R$ 1.331.565,27. Portanto, esse é o valor que corresponde à causa. 

Da desistência da ação A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido 

citada. Não é o caso, pois não houve integração à lide. Necessário ainda, 

a homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É o que 

disciplina o art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Não há constrições ou restrições, nem liberações ou 

diligências outras a serem promovidas. Sem pendências. Isto posto, 

homologo a desistência da ação, em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex. De ofício, aos presentes embargos atribuo o valor de R$ 

1.331.565,27. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de contenciosidade. 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, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011326-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011326-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO 

MUSSI REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Leandro Mussi, qualificado 

nos autos, ingressou com Embargos de Declaração, com efeito infringente 

(Id. 25735049), com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

alegando omissão na decisão que acolheu a preliminar de incompetência 

deste Juízo ao não manifestar expressamente acerca da sua 

vulnerabilidade judídica, como elemento suficiente a sua comprovação com 

base em sua carteira profissional. Documento que entende substancial à 

caracterização da sua vulnerabilidade, a reconhecer os presentes 

embargos, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e afastar a 

cláusula de eleição de foro, de modo a manter a competência deste Juízo. 

Contrarrazoado pela requerida (Id. 26396209). Alegou ausência de vício, 

suscitando o intuito protelatório, a rediscutir os fundamentos da decisão 

que reconheceu válida a cláusula de eleição de foro. A parte autora, em 

Id. 27475669, incidentalmente pediu a suspensão do leilão designado para 

o dia 17/12/2019, às 15 horas, com fundamento no art. 300 do CPC. É o 

breve relatório. Decido. Dos embargos de declaração Uma vez que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, recebo-os para apreciação. 

Nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço os 

embargos e passo a analisá-los. De proêmio, necessário enfatizar que os 

embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão obscura é aquela que 

falta clareza concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à 

adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contraditória 

é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais 

enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja complementação por 

meio de embargos declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que 

deveria haver-se pronunciado, porque a parte requereu ou porque a 

matéria era de ordem pública. Erro material consiste na falta de correção 

do modo de expressão de conteúdo, de modo que anuncie o que não se 

confere na decisão. Convém ressaltar que a omissão apontada nem de 

longe existe. Basta ler atentamente a decisão proferida em 25 de outubro 

de 2019 (Id. 25438389), da qual transcrevo os seguintes trechos: 

“...Salientado que a Jurisprudência predominante entende que a cláusula 

de eleição de foro é válida, podendo ser desconsiderada somente 

naqueles casos em que houver evidente prejuízo à parte, prejuízo este 

que não se caracteriza pela mera facilitação de defesa, conforme 

ementas que seguem (destacados). (...) Portanto, é válida a cláusula de 

eleição de foro pactuada entre as partes, pois a desigualdade de natureza 

econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza 

hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro, 

pois sabe-se que tal cláusula é eficaz quando estiverem caracterizadas a 

liberdade de contratar da parte aderente. E, na hipótese dos autos, ainda 

que se possa vislumbrar contrato de adesão, a parte autora notoriamente 

é um grandioso produtor rural, no mínimo, em Mato Grosso, especialmente 

nesta região e nitidamente nesta Comarca. O que pode ser conferido pelos 

inúmeros processos em que ela contende, como autora ou ré, envolvendo 

direitos e cifras milionárias, como por exemplo, correntes neste juízo, a 

precatória oriunda da Comarca de Campinas-SP, vertida nos autos n.º 

1010058-56.2019.8.11.0015; e a ação cautelar de arresto que tramita sob 

o n.º 1010185-91.2019.8.11.0015, só como ilustração. (...) No que diz 

respeito ao argumento da parte autora quanto a ser tratado como 

consumidor, calha ressaltar que em casos específicos, a envolver 

pequeno produtor rural ou assemelhado, há entendimentos que autorizam 

aplicar o CDC. Mas quando essa nuance – pequeno produtor rural ou 

assemelhado - não se revelar consistente, as normas consumeristas 

serão em regra inaplicáveis, pois o produtor rural de porte que contrata 

empréstimo bancário, como neste caso, ao preço de mais de R$ 

6.000.000,00 em qualquer das versões trazidas, não pode ser 

considerado destinatário final, nem mesmo de acordo com as teorias 

finalista mitigada, maximalista ou da vulnerabilidade. Existem três teorias 

que se destacam na conceituação do que seria uma reação de consumo. 

Para a Teoria Finalista relação de consumo é apenas quando o 

consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Para a Teoria 

Maximalista a relação de consumo é mais ampla. Inclui também os 

intermediários da cadeia produtiva. Já para a Teoria da Vulnerabilidade a 

relação de consumo caracteriza-se sempre quando há hipossuficiência 

técnica, jurídica ou econômica da parte adversa ao fornecedor. Todavia, 

não observado que a parte autora se enquadre em alguma delas, pois 

nitidamente não é destinatário final do empréstimo a empregar na sua 

atividade agrícola, apenas o utiliza em seu exercício produtivo, não 

passando de mero recurso tecnológico a incrementar a rentabilidade de 

seu negócio. Como intermediário da cadeia produtiva, até poderia ser 

assim tratado, conforme excepcionalmente tem sido admitido, mas o 

requerente está longe de ser considerado pequeno produtor rural ou 

assemelhado. Por fim, carecem elementos que possam informar a 

vulnerabilidade ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica deles”. 

Desta feita, percebido que a parte embargante tem dificuldade em 

compreender a clarividente decisão proferida ou pode ofender a 

probidade processual dele esperada. O juízo, tendo em vista a presunção 

da boa-fé, com base na probidade processual, vislumbra apenas a 

primeira hipótese. O que também não deixa de ser lamentável, até por 

conta do efeito procrastinatório que terminou alcançando ao atrasar o 

processo com estes embargos infundados. Expedientes desta natureza, 

se neles insistir a parte embargante, certamente resultarão em multa por 

litigância de má-fé. O fator a respeito da profissão do embargante, 

engenheiro agrônomo desde 23/09/1997, há mais de 22 anos, em vez de 

torná-lo vulnerável, mostra pessoa tarimbada, de discernimento superior, 

pelo menos tem o curso, rematado tudo por sua dimensão empresarial no 

ramo do agronegócio de inegável e notório destaque no cenário sinopense 

e mato-grossense. O que está exaustivamente ressaltado na decisão 

embargada, afastando de maneira indubitável a advogada condição sua 

de consumidor que pudesse indicar sua defendida vulnerabilidade. Pessoa 

da envergadura empresarial do embargante, se de fato fosse minimamente 

vulnerável, só mesmo por um golpe de sorte gigantesco poderia angariar a 

pujança que ostenta notoriamente no ramo em que destacamente atua 

nesta região, fato de conhecimento geral, sinal de perspicácia e 

inteligência superior e jamais de burrice ou hipossuficiente. Não há 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão debatida, 

porquanto foram analisadas as minudências trazidas nos autos, 

destacadas as razões pelas quais não seria consumidor ou pessoa 

juridicamente vulnerável. Se não mencionada explicitamente a sua 

profissão de longa data, que evidencia curso superior, isso não significa 

que deixou de ser distinguida a sua real condição empresarial expressiva 

no ramo do agronegócio de reconhecimento público. Do pedido cautelar 

incidental No que diz respeito ao pedido de suspensão do leilão, designado 

para amanhã, 17/12/2019 – 15:00 horas, deve ser feito no juízo 

competente, de acordo com o declínio efetivado na decisão objurgada, 

para onde remeto o interessado, que estrategicamente, mais uma vez, 

preferiu os insubsistentes embargos declaratórios como meio de modificar 

o claro entendimento deste juízo a respeito da competência. Sobre o leilão 

em si, obtida a inusitada liminar em regime de plantão regional para 

suspendê-lo - que não foi proferida por este juízo da Primeira Vara Cível 

da Comarca de Sinop/MT, conforme erroneamente restou consignado no 

início do relatório do v. acórdão de Id. 25565824 - ela foi cassada pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, justamente porque não seria matéria 

passível de análise em plantão. Portanto, com a redistribuição do processo 

a este juízo e reconhecida a sua incompetência, torna-se inviável decidir. 

Dispositivo Isto posto, admitidos os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios, posto que preenchidos os demais pressupostos recursais. 

Todavia desacolho a pretensão neles deduzida para julgá-los 

improcedentes, por não haver nenhuma omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material na decisão prolatada no Id. 25438389, razão 

pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi lançada. Prejudicado o 

pedido incidental, dada a reiterada incompetência reconhecida. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014428-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.: 1014428-78.2019.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugnou 

pela concessão liminar da tutela provisória de urgência, objetivando que o 

requerido cancele a reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo 

sobre a RMC da parte autora, no entanto, não demonstrou o 

preenchimento os pressupostos imprescindíveis para a concessão da 

medida. 2. Destarte, na forma do art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” 3. As tutelas 

provisórias de urgência pressupõem a demonstração de “probabilidade do 

direito” e do “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo” 

(art. 300, CPC). 4. Desta feita, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303 

e 321 do CPC, emende a inicial, demonstrando os pressupostos que 

autorizam a concessão da tutela provisória de urgência requerida na 

exordial, sob pena de indeferimento da medida. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011033-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011033-78.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 

do CPC, sob pena de indeferimento, emende a inicial, esclarecendo a 

divergência entre a conta bancária descrita no pedido “b” da petição inicial 

(conta bancária n. 00142689, agência 0667) e àquela constante no extrato 

bancário de ID 22876072 (conta bancária n. 0003697-8, agência 0750), e, 

por conseguinte, informe a conta corrente da requerente em que se almeja 

a suspensão dos descontos, conforme pedido item "d". 2. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1014089-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CANANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014089-22.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende a inicial, indicando os fundamentos jurídicos dos 

pedidos formulados na petição inicial, sob pena de indeferimento da 

exordial. 2. No mesmo prazo, deverá o requerente comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, ante a inexistência de pedido de 

justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1014480-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO OAB - MT25851-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014480-74.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente a inicial, 

trazendo aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem 

os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014689-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HERITO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON VALDEMAR KONZEN (RÉU)

SALETE MASSOLA KONZEN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014689-43.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste o tipo correto das partes. 2. 

Ato contínuo, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente a inicial, juntando 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014455-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K R T MORAIS EIRELI (RÉU)

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (RÉU)

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014455-61.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 103, parágrafo único, 106, 321 e 

330 do CPC, emende a inicial, comprovando a sua inscrição perante a 

Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que, segundo consta dos 

autos, atua em causa própria, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

2. No mesmo prazo, deverá o requerente comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, ante a inexistência de pedido de assistência 

judiciária gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014484-14.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE ZANATTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014484-14.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação, a fim de que conste a classe judicial correta. 2. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, indicando o valor das cotas que pretende ver restituídas, sob pena 

de indeferimento da exordial. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013873-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

SABEMI SEGURADORA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013873-61.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a analise do pedido liminar 

formulado nestes autos, intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, complemente a inicial, juntado aos autos extratos bancários 

subsequentes ao mês descrito no extrato de ID 25791858, a fim de 

comprovar a ocorrência dos descontos em seu benefício, sob de 

indeferimento da tutela de urgência vindicada. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem 

os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013553-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.: 1013553-11.2019.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugnou 

pela concessão liminar da tutela provisória de urgência, objetivando que o 

requerido cancele a reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo 

sobre a RMC da parte autora, no entanto, não demonstrou o 

preenchimento os pressupostos imprescindíveis para a concessão da 

medida. 2. Destarte, na forma do art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” 3. As tutelas 

provisórias de urgência pressupõem a demonstração de “probabilidade do 

direito” e do “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo” 

(art. 300, CPC). 4. Desta feita, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303 

e 321 do CPC, emende a inicial, demonstrando os pressupostos que 

autorizam a concessão da tutela provisória de urgência requerida na 

exordial, sob pena de indeferimento da medida. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013700-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS BORGES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013700-37.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao 

Judiciário, verifico que o endereço residencial indicado pela autora é 

diverso daquele constante nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 

2. Além disso, constato que na declaração de residência carreada em ID 

25637282 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Jose Carlos Cipriano. 3. Assim sendo, no que tange a 

comprovação do endereço, entendo necessária sua demonstração não só 

para fins de fixação da competência como também amparar a 

verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014738-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.: 1014738-84.2019.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que a requerente pugnou 

pela concessão liminar da tutela provisória de urgência, objetivando que o 

requerido cancele a reserva de margem consignável (RMC) e empréstimo 

sobre a RMC, no entanto, não demonstrou o preenchimento os 

pressupostos imprescindíveis para a concessão da medida. 2. Destarte, 

na forma do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” 3. As tutelas provisórias de urgência 

pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo de 

dano” ou o “risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC). 4. Desta 

feita, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303 e 321 do CPC, emende a 

inicial, demonstrando os pressupostos que autorizam a concessão da 

tutela provisória de urgência requerida na exordial, sob pena de 

indeferimento da medida. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014058-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO AMANCIO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014058-02.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao 

Judiciário, verifico que o endereço residencial indicado pelo autor é 

diverso daquele constante nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 

2. Além disso, constato que na declaração de residência carreada em ID 

25940022 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Josefa Alves Meira. 3. Assim sendo, no que tange a 

comprovação do endereço, entendo necessária sua demonstração não só 

para fins de fixação da competência como também amparar a 

verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013093-24.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao 

Judiciário, verifico que o endereço residencial indicado pela autora é 

diverso daquele constante nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 

2. Além disso, constato que na declaração de residência carreada em ID 

25108102 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Jose Gomes do Nascimento. 3. Assim sendo, no que 

tange a comprovação do endereço, entendo necessária sua 

demonstração não só para fins de fixação da competência como também 

amparar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014989-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA BORORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014989-05.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Juara/MT. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para o Juízo da Vara Cível da 

Comarca de Juara/MT, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014937-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014937-09.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

endereço residencial indicado pela autora na exordial difere daquele 

descrito no comprovante de endereço carreado aos autos. 2. Assim 

sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo necessária 

sua demonstração não só para fins de fixação da competência como 

também amparar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo 

considerando a proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, emende a 

inicial, esclarecendo seu atual endereço residencial e, por conseguinte, 

junte aos autos comprovante de endereço em seu nome ou outro 

documento apto a comprovar sua residência nesta urbe, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159655 Nr: 6969-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORECI SANTOS PEREIRA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489/PR, MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE - 

OAB:44.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA FERNANDA 

WOLFF CHUEIRE WOLF, para devolução dos autos nº 

6969-23.2011.811.0015, Protocolo 159655, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180162 Nr: 963-29.2013.811.0015

 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: OSMAR ALEXANDRE, JOSÉ CARLOS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO FAVARETTO, ROMILDO ANTONIO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT, PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN - OAB:OAB-MT 

25.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - OAB:

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 
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Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito sobre a devolução das correspondências de intimação/audiência 

fls. 148/150.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010732-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010732-34.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”, ajuizada por 

ANTONIO APARECIDO BERNARDES em face de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e BEVICRED INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS LTDA, na qual o requerente alega ser beneficiário de 

aposentadoria por invalidez desde o ano de 2012 e, ao consultar sua 

conta bancária verificou a existência de descontos indevidos realizados 

diretamente em seu benefício pelo banco requerido. Pondera que, 

mediante solicitação via telefone, foram-lhe encaminhados diversos 

contratos, dentre eles o contrato de n. 00133689666, n. da proposta 

00856382255, regulamento n. 0129720. Afirma que, do referido contrato 

se extrai a informação de que este fora firmado em 20/12/2017, por 

intermédio do correspondente Bevicred SP, bem como que o valor 

financiado foi de R$ 89.415,55 (oitenta e nove mil quatrocentos e quinze 

reais e cinquenta e cinco centavos), no entanto, desconhece tal 

contratação. Narra que, desde janeiro de 2018, vem sendo descontado de 

sua aposentadoria o valor da parcela de R$ 2.100,91 (dois mil e cem reais 

e noventa e um centavos), referente ao contrato de empréstimo acima 

mencionado. Em sede de tutela de urgência, pugna seja determinada a 

abstenção do desconto da parcela de R$ 2.100,91 (dois mil e cem reais e 

noventa e um centavos) de sua aposentadoria, sob o argumento de não 

ter realizado a contratação dos serviços cobrados pela parte ré. A 

exordial veio acompanhada com os documentos de ID n. 

22650497/22652185. É o relatório. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, recebo a complementação de ID n. 23696428/23969921. 

2. Ato contínuo, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Tratando-se de lide que tem 

por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da 

parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de 

comprovar a origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, 

nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o 

reconhecimento da probabilidade do direito postulado. 4.1. Destarte, o 

perigo de dano também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não 

há se olvidar que em casos desse jaez, a não abstenção da cobrança do 

débito em questão e a possível inclusão dos dados nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria 

das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos 

negativos que poderão causar na honra da pessoa. 5. Ademais, importa 

evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade 

de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 6. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, defiro liminarmente a tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança 

(desconto em conta benefício) no que tange ao débito em questão, até 

ulterior deliberação judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente 

decisum, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 7. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 8. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 9. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 10. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 11. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013326-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SILVESTRE BRAUNN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOATIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO ANTONIO DE FARIA CAMPIDELE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013326-21.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da atuação a fim de que conste a classe judicial correta. 2. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 4. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 5. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 6. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014181-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014181-97.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014116-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IRENE DOMINGUES MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

B. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DA CRUZ VIEIRA OAB - MT25661/O (ADVOGADO(A))

IRENE DOMINGUES MAGALHAES OAB - 000.080.891-16 

(REPRESENTANTE)

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C CALVI & R V CALVI LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014116-05.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 2. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 4. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 5. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 6. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012332-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEISON DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012332-61.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.1. A inicial 

veio instruída com os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 2. Recebo a emenda da inicial de ID n. 

26328807/26328808. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 10526620 – pág. 01/04), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. 3.2. Restou comprovada, ainda, a 

constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no edital 

publicado em ID 10526620 (pág. 06), haja vista que as correspondências 

para notificação no endereço fornecido pela parte requerida foram 

devolvidas sem recebimento pelo motivo “ausente” (ID 10526620 – pág. 

07/08). Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESTINATÁRIO AUSENTE 

NO ENDEREÇO POR INFORMADO - PROTESTO - EDITAL - VALIDADE - 

SENTENÇA CASSADA. - Para a comprovação da mora do devedor, é 

necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de carta 

expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título 

(art. 2º, § 2º, do DL n. 911/69), bastando que a notificação seja entregue 

no endereço do devedor, fica dispensada a notificação pessoal - Cabe ao 

devedor informar seus dados validamente, assim como mantê-los 

atualizados, atos estes que demonstram boa-fé em adimplir as obrigações 

contratuais pactuadas. Constatada a "ausência" do devedor através de 

várias tentativas de notificação no endereço por ele fornecido, mostra-se 

válido o instrumento de protesto cuja intimação ocorreu por edital.” (TJ-MG 

- AC: 10000180956179001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018) 4. Deste modo, 

restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 5. Assim, 

considerando o hodierno posicionamento deste magistrado, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, concedo a liminar pretendida, determinando a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. 6. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser 

advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após 

o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que 

vier dar causa. 6.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 6.2. Consigno que os atos processuais 

poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 7. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 7.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

8. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro 
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de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014557-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014557-83.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014563-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014563-90.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014575-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014575-07.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014739-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014739-69.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 
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Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014226-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM MIGUEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014226-04.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013708-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013708-14.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 8 de novembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013990-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013990-52.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014077-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DOS SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014077-08.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT,16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 
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Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012929-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012929-59.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013096-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013096-76.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011986-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP N. do processo: 1011986-42.2019.8.11.0015. Vistos em correição 

permanente. 1. Tendo em vista o comparecimento espontâneo do 

requerido Banco BMG S.A. nos autos (ID n. 25670494/25670502), dou-o 

por citado dos termos da ação, em conformidade com o disposto no artigo 

239, §1º e 218, §4º, do CPC. 2. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 3. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 4. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014776-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014776-96.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015187-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015187-42.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015249-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015249-82.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015220-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015220-32.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015210-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015210-85.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014994-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014994-27.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013691-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013691-75.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015122-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015122-47.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009965-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009965-93.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a manifestação de ambas as partes acerca do 

desinteresse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, 

CPC), dentro do prazo previsto no artigo 334, §5º, do CPC, determino o 

cancelamento da audiência tentativa de conciliação designada para o dia 

17 de dezembro de 2019, às 15 horas (ID 23081714). 2. Por conseguinte, 

intime-se a requerida, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, ofereça 

contestação, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC. 3. No mesmo prazo, visando a garantia do contraditório 

e da ampla defesa, deverá a requerida se manifestar quanto ao petitório 

de ID 27363491, comprovando o cumprimento integral ou não da ordem 

judicial de ID 23029506, sob pena de majoração da multa diária imposta. 4. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015132-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015132-91.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015139-83.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015149-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015149-30.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014891-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014891-20.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014984-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014984-80.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014950-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014950-08.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013416-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013416-29.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015000-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015000-34.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015007-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015007-26.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013737-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013737-64.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014843-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014843-61.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014813-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014813-26.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014810-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014810-71.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014807-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014807-19.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014805-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014805-49.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014758-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014758-75.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014130-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014130-86.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA GARZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012533-82.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012545-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012545-96.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012566-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012566-72.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012674-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LOPES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012674-04.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011994-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011994-19.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012026-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012026-24.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012028-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012028-91.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012210-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012210-77.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011927-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011927-54.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011978-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011978-65.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012676-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDI BARTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012676-71.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012679-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012679-26.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012680-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012680-11.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012767-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012767-64.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012933-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012933-96.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012995-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012995-39.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013019-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013019-67.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013045-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013045-65.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012947-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012947-80.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012970-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012970-26.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013097-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013097-61.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013107-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013107-08.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013111-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013111-45.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 27/5/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013881-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DOS SANTOS DA SILVA 

RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25861377 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 27 

de maio de 2020, às 17:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013811-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 27/5/2020, 

às 15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados de seus constituintes.. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013811-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DIAS DE 

CARVALHO RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-25749690 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 27 de maio de 2020, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011010-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 15/4/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011010-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO, BRADESCO SEGUROS S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID-23086106 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 14:30hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013801-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 27/5/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013801-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA CRISTINA RIBEIRO RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-25739850 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 27 de maio de 2020, às 14:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013635-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 15/4/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013635-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID-26167000 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 

15:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007492-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 20/5/2020, 

às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007492-37.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MARCELINA DOS 

REIS RÉU: BANCO BRADESCO, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID-22181159 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 20 de maio de 

2020, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013397-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI PETRAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)
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Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 13/5/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013397-23.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NOELI PETRAZZINI RÉU: BANCO 

CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25386441 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 13 

de maio de 2020, às 15:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013433-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDA ALVES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 13/5/2020, 

às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados dos seus constituintes. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013433-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): RICARDA ALVES MENDES RÉU: 

BANCO BMG S/A, Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25459721 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 13 

de maio de 2020, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011032-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 3/6/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011032-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-22983572 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 03 

de junho de 2020, às 17:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013304-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 6/5/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013304-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): OZELIA LOPES RÉU: BANCO 

CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25338301 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06 

de maio de 2020, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013730-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 3/6/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013730-72.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JANDIRA DA PALMA SILVA RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-26088572 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de junho de 2020, às 15:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013616-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 3/6/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013616-36.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO DA SILVA RÉU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25632574 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 03 

de junho de 2020, às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 6/5/2020, 

às 13:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados de seus constituintes. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013401-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): OLIMPIO CARVALHO RÉU: 

BANCO BMG S/A, Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-25385801 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06 
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de maio de 2020, às 13:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013161-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVE ELIZABET HORN BREMBATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/4/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013161-71.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SILVE ELIZABET HORN 

BREMBATI RÉU: BANCO BMG S/A, Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-25255791 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de abril de 2020, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174041 Nr: 9369-73.2012.811.0015

 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: CARLA DENISE REGENER PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

9369-73.2012.811.0015, Protocolo 174041, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153614 Nr: 1665-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, MARCIA BEATRIZ 

WENTZ STARLICK, EZEQUIEL STARLICK, MICHEL STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO DE FREITAS, TAYRONE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON JACOB 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 1665-43.2011.811.0015, 

Protocolo 153614, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184011 Nr: 5061-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:OAB/ 16555 - A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

184011 §!3I,¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 5061-57.2013.811.0015 –CÓDIGO: 184011

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉQUERIDA: ADIR FERNANDO RODRIGUES

INTIMANDO: Executados(as): Adir Fernando Rodrigues, Cpf: 

70259992100, Rg: 1284746-1 SSP MT Filiação: Adão Rodrigues e Maria 

Lucia dos Reis Rodrigues, data de nascimento: 22/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Maringa-PR, solteiro(a), agricultor - autonomo, agropecuarista

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de cinco (05) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, querendo, e sendo pessoa 

hipossuficiente, compareça na Defensoria Pública, Núcleo de Sinop-MT 

para requerer o levantamento da quantia penhorada nos autos, devendo 

informar seus dados pessoais e bancários, tais como: nome completo, 

cpf, banco, conta, agência. Advertindo-o de que caso não haja 

manifestação no prazo acima informado, os autos serão arquivados.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ADIR 

FERNANDO RODRIGUES.

 Após a citação do executado, por petição de 273/280, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação. Diante disso, homologo por 

sentença o acordo de fls. 273/280, julgando extinta a execução de título 

extrajudicial, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. 

Havendo requerimento, expeça-se o competente alvará de levantamento 

da importância penhorada nestes autos em favor do executado, devendo 

ele ser intimado pessoalmente. Custas e honorários advocatícios, 

conforme pactuado. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C.Sinop/MT, 4 de 

novembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal . Eu, Silvia Regina Guveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 12 de dezembro de 2019.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000776-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI VAIN PERANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste acerca das 

Correspondências Devolvidas conforme IDs: 27460791, 27460178, 

27460836, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012282-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA LUZ DE AMORIN (REQUERENTE)

TANIA DA LUZ DE AMORIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 
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(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

RENATO ABREU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca das Correspondências Devolvidas, conforme IDs 

27267153 e 27244278.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012352-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARA CAROLINE NASCIMENTO FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ASSUNÇÃO MARTINS (RÉU)

HELIO KUJAT (RÉU)

BRUNO PEREIRA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca da Correspondência Devolvida, conforme ID 27242946.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013271-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCEIA DA COSTA PINHEIRO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SIMOES MUNHOZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca da Correspondência Devolvida, conforme ID 27243702.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003147-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS MARIA DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1003147-33.2016.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, recolhendo a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado no endereço (ID 20300724). Sinop-MT, 16 de 

dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005332-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA E. DA MATA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M MOVEIS E NEGOCIOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1005332-10.2017.8.11.0015 Verifica-se que a 

carta de intimação da parte executada retornou com a informação 

“mudou-se”. Desta forma, considera-se intimada do cumprimento de 

sentença, uma vez que a parte executada não manteve atualizado nos 

autos o seu endereço, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência, nos termos do art. 274, §º 

único c/c art. 513, §3º, ambos do CPC. Assim, ante o decurso de prazo 

sem realização do pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção. 

Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010527-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES FERREIRA (RÉU)

DANIEL ALVES FERREIRA (RÉU)

ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO (RÉU)

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010527-05.2019.8.11.0015 Redesigne-se a 

audiência, providenciando-se a citação de todos os requeridos.. Intime-se. 

JM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006598-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006598-61.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008458-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008458-97.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ KLOCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PJE 1000092-74.2016.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO os Requeridos para que em quinze dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado. SINOP-MT, 24 

de maio de 2017 Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002137-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE PADOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA MARTINS BRASIL (RÉU)

DESCONHECIDOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013398-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CLOVIS PERSKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE MOURA OAB - MT26495/O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013398-08.2019.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para em 

cinco dias manifestar sobre petição e documentos juntados em 

10/12/2019, cálculo (ID 27146492) e extrato (ID 27491132). Sinop-MT, 16 

de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora 

judiciária)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005940-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE FACHINETTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CARDOSO THOMAS (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1005940-37.2019.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

m a n i f e s t a r  d i r e t a m e n t e  n a  c a r t a  p r e c a t ó r i a  n ú m e r o 

1000801-19.2019.8.11.0108, que tramita junto à Comarca de Tapurah-MT, 

sobre certidão do Oficial de Justiça, que segue abaixo transcrita: 

"Certifico, eu Oficiala de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de 

Tapurah-MT, extraído dos autos supra, diligenciei e NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO da Executada MARLENE ESTELA CARDOSO 

THOMAS, pois há apenas nos autos como indicação residencial KM 84 da 

MT 338, o que dificulta na localização da requerida, porém me desloquei 

próxima as imediações do endereço e busquei informações com 

moradores das proximidades, os quais disseram não conhecê-la e nem 

mesmo sabem de seu atual paradeiro. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004593-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BERTOLDO MORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE MATOS (EXECUTADO)

 

Processo PJE 1004593-37.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre 

certidão do oficial de justiça que segue abaixo transcrita: "Certifico que 

deixei de proceder a citação de VALDEIR DE MATOS dos termos da ação 

proposta por NELMA BERTOLDO MORES tendo em vista que no local 

indicado encontrei residindo a Sra. Joelma Rocha da Silva Matos, esposa 

de Aldair de Matos que é irmão do executado que me informaram que o 

diligenciado se mudou para a cidade de Campo Grande-MT, não sabendo 

precisar com exatidão seu preciso endereço. Dou fé "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002248-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMI SAID AMMOURI (RÉU)

 

Processo PJE 1002248-98.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para dar andamento ao feito em cinco 

dias, tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão requerido na 

petição (ID 22740298).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013795-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RUANA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1013795-38.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para em cinco dias recolher 03 (três) 

diligências do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

nos endereços localizados (ID 27499223). Sinop-MT, 16 de dezembro de 

2019 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008721-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

 

Processo PJE 1008721-32.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008123-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008123-78.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205593 Nr: 7457-70.2014.811.0015

 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: CÉLIA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim 

de manter, definitivamente, a requerente, na posse do imóvel descrito na 

inicial.Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais 

verbas, uma vez que concedo a requerida o benefício da assistência 

judiciária gratuita, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 99 do CPC 

(fls.99).Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243945 Nr: 14409-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 (...) Deste modo, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro 

material passível de ser sanado na decisão de fls. 2.197/2.204 que, 

destarte, permanece na íntegra, tal como foi lançada.II – Das providências 

a serem tomadas:a)Intime-se o administrador judicial, bem como a 

recuperanda para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se em 

relação ao petitório e documentos de fls. 2.229/2.270. b)Intimem-se as 

empresas Jefer Produtos Siderúrgicos Ltda e Manuhchar Steel NV para 

que, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto às informações do 

administrador judicial de fls. 2.218/2.219. Após, intime-se a recuperanda 

para se manifestar a respeito, no prazo de 10 (dez) dias. c)Certifique a 

Sra. Gestora o cumprimento integral dos comandos exarados na decisão 

de fls. 2.197/2.204.Intimem-se.Sinop/MT, 13/12/2019GIOVANA PASQUAL 

DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159435 Nr: 6731-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO - ESPÓLIO, LUCIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

apresentassem impugnação, embora devidamente intimado (fl(s). 155 e 

verso).

Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como, para, querendo, 

indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177235 Nr: 13020-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FLÁVIO MOCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em cinco dias sobre petição de 

fls. 112 a 114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 366785 Nr: 14573-54.2019.811.0015

 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: THYSSENKRUPP MANNEX GMBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, GUSTAVO STÜSSI NEVES - OAB:OAB/SP 124.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Código nº 366785

 Intime-se a empresa em recuperação judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da impugnação apresentada (artigo 12, 

da Lei N.º 11.101/2005).

Após, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer no prazo de 

05 (cinco) dias, juntando laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2019

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 310190 Nr: 14729-13.2017.811.0015

 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: Altair Rosendo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contini & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Código nº 310190

 Intime-se a recuperanda e o administrador judicial a se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos de fls. 50/55.

Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2019

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315146 Nr: 17726-66.2017.811.0015

 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: EGUIMAR SILVA VILABOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Código nº 315146

Indefiro o pedido de fls. 53, uma vez que não cabe a este Juízo emitir 

determinações a outros Juízos, notadamente diante da divergência de 

entendimentos jurídicos. Ademais, incumbe às partes utilizar os recursos 

apropriados para obter a satisfação do direito perseguido.

Deste modo, concedo o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para que o 

requerente junte aos autos demonstrativo do crédito decorrente da 

sentença trabalhista, com atualização até a data do pedido de 

recuperação judicial, a saber, 15/09/2015, sob pena de indeferimento do 

pedido inicial.

Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2019

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315459 Nr: 17945-79.2017.811.0015

 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: MÁRIO LUIZ TEONÓRIO PERRONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEYA SOUZA DA CRUZ - 

OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Ante o exposto, considerando que o requerente não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da 

d i s t r i bu i ção .Pub l i que -se .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . S i n o p / M T , 

13/12/2019GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316023 Nr: 207-44.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015.Traslade-se cópia da presente 

para os autos principais, e transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277665 Nr: 14624-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIR BRUNO ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA GRACIELA 

MANTOVANI NALDI - OAB:MT-8789, RONALDO COSTA DE SOUZA - 

OAB:7630/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289381 Nr: 1857-63.2017.811.0015

 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: Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Met. Mec. Mat. 

Elétricos Rondonópolis e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - 

OAB:19321/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Código nº 289381

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos lista com a individualização do crédito pretendido com a lide, haja 

vista que o requerente atua apenas na qualidade de substituto processual, 

sendo que o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores em nome 

dos sindicalizados.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2019

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289390 Nr: 1863-70.2017.811.0015

 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: Kátia Raquel Knapp Lutzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA. LTDA - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - 

OAB:19321/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Código nº 289390

 Certifique a Sra. Gestora o trânsito em julgado da sentença proferida às 

fls. 44/48, cabendo à parte autora tomar as providências cabíveis.

Pagas as custas, arquivem-se os autos. Traslade cópia do presente 

decisum aos autos Processo Código n.º 243945.

Intimem-se.

Sinop/MT, 13/12/2019

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303066 Nr: 10226-46.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. FUGIHARA E CIA LTDA., ROBSON FUGIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAOLA BRITO 

RIGOTTI, para devolução dos autos nº 10226-46.2017.811.0015, Protocolo 

303066, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 7884-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES a se manifestarem, em 10 ( dez) dias, acerca 

do calculo elaborado pelo Contador Judicial às fls. 1268/1270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82477 Nr: 10756-36.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBENA MOCKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO CAMPING CLUBE (ENDEREÇO não abrangido plos Correios), 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226496 Nr: 3624-10.2015.811.0015

 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: RICARDO BARSAND PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:18.602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das várias tentativas de citação e da diversidade de endereços do 

Requerido obtidos por meio das pesquisas realizadas nos Sistemas 

convediados ao TJMT, INTIMO A PARTE REQUERENTE para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, para possibilitar a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238352 Nr: 10985-78.2015.811.0015

 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): FABIANA BONETTI DE SANTANA MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que efetue o Preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Juara / MT, para cumprimento da 

Decisão de fls. 42/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166180 Nr: 980-02.2012.811.0015

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTRUDE AGATA TUMELERO CANAN, 

FRANCISCO CANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

O A B : 1 0 . 1 3 0 ,  R O B E R T A  N I G R O  F R A N C I S C A T T O  - 

OAB:OAB/MT015.249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante 

dos termos das Certidões dos Oficiais de Justiça (fls. 160 e 164).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215498 Nr: 15297-34.2014.811.0015

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – BAIRRO PRIMAVERAS, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 1913-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL IVON DE SOUZA LACERDA 

- OAB:282560-N/SP, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT 

- 10.082/O, JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:177781/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo e 

recolher as diligências do oficial de justiça para cumprimento da carta 

precatória a ser expedida para JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97687 Nr: 4728-81.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRAS CONSTRUTORA E METAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO PARQUE DAS ARARAS devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221908 Nr: 814-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR NAKAMURA MASLAWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram localizados dois endereços diferentes, nos quais 

ainda não foi diligenciado, sendo: Rua das Piraíbas, nº 145, Condomínio 

CAMPING CLUBE, e Rua Colonizador Enio Pipino, nº 3585, SETOR 

INDUSTRIAL, ambos em Sinop.

 ASSIM, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à 

diligência(s) do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado no ENDEREÇOS ACIMA INDICADOS – INDICAR BAIRRO, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 5540-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 11, 

DO NÚCLEO COL. CELESTE - AMCHONUCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 -OAB/ MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

Carta de Intimação do Executado devolvida pelos Correios com a alínea 

"NÃO EXISTE O NR".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010389-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ROQUE MATZENBACHER (EMBARGADO)

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010389-38.2019.8.11.0015 DO PEDIDO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA: A gratuidade da justiça é benefício destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua 
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hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

verifico não haver qualquer indicação de que os embargantes não possam 

assumir as despesas processuais, uma vez que os extratos de 

pendencias financeiras e ações de execuções não insuficientes para 

tanto. Ademais, em consulta ao sistema INFOJUD, obtive informação de 

que que o embargante é proprietário de diversos imóveis rurais passíveis 

de rendimentos, bem como declarou o valor de R$ 2.146.789,52 (dois 

milhões cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos) em bens e direitos no exercício de 2018. 

Assim, a renda informada não pode ser considerada ínfima a ponto de 

autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). 

Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça. Por outro lado, analisando 

as circunstancias narradas nos autos da hipossuficiência momentânea (Id 

23181317), admito o parcelamento, na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – CNGC. A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO 

DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NOS 

AUTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950: 

presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo 

postulante do benefício possui natureza juris tantum. 2. O magistrado pode 

indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os 

documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a 

declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do 

postulante. Caso concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 3. 

Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento das 

custas, tendo em vista impossibilidade momentânea do agravante de 

custeá-las de uma só vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. 

Recurso parcialmente provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª 

Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: 

Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 08/11/2016). Grifei. Assim, o 

pagamento das custas processuais deverá ser realizado em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o 

dia 20/01/2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. A 

Gestora Judicial deve encaminhar a presente decisão por e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, 

responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento. A parte autora deverá acessar o site do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), clicar no link 

“Emissão de Guias Online” escolher a opção “Distribuição/Mediação” na 

coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, 

momento em que o advogado ou a parte emitirá a guia para o devido 

pagamento. TAL PROVIDÊNCIA DEVE SER TOMADA PELOS 

REQUERENTES INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO E NO PRAZO 

ACIMA CONCEDIDO, QUE É IMPRORROGÁVEL. Os embargantes devem 

apresentar os comprovantes de recolhimento de todas as parcelas das 

custas e taxa judiciária, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O artigo 919 do 

CPC prescreve que os embargos à execução, em regra, não tem efeito 

suspensivo e que o juiz poderá atribuir-lhes tal efeito quando presentes os 

requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Tais requisitos são cumulativos, de modo que, na falta de qualquer deles, 

não se pode admitir a suspensão do feito executivo. Nesse sentido, 

Humberto Theodoro Jr. ensina que: “mesmo que os embargos sejam 

relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, 

não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o 

devedor não oferecer garantia ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja, 

visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão 

concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco 

de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por 

enquanto. Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem 

penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para 

justificar a suspensão da execução” (Curso de Direito Processual Civil – 

vol. III / Humberto Theodoro Júnior. Ed. 47. Rio de Janeiro: Forense, 2016). 

No caso dos autos, não há falar em suspensão do processo executivo, 

uma vez que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC não se 

apresentam preenchidos, pois, conforme se verifica nos autos da 

execução nº 1008312-56.2019.8.11.0015, o juízo não se encontra seguro, 

bem como, nos embargos, não foi oferecida caução. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO 

DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO 

APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, § 1º, DO CPC – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 919, § 1º, 

do CPC, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.Não verificada a 

presença de todos esses requisitos, a suspensão pretendida não 

comporta acolhimento. As disposições do Código de Defesa do 

Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com 

o propósito de fomentar a atividade empresarial. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10068929520188110000 MT, 

Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

17/08/2018)”. Desta forma, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC/2015. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005327-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO VICENTE PEREIRA (RÉU)

GERCI DA SILVA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005327-85.2017.8.11.0015 Cuida-se de ação 

reivindicatória c/c nulidade de ato jurídico e perdas e danos, em que os 

requerentes alegam ser os legítimos proprietários dos imóveis objetos das 

transcrições de n.º 6272, 6270 e 6276, todas do Cartório de Registro de 

Imóveis de Rosário Oeste/MT. Aduzem que os requeridos detém posse 

injusta de 329,84 hectares do imóvel dos requerentes. Assim, pugnam 

pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a 

imissão na posse da área reivindicada ou que os requeridos suspendam a 

exploração e uso comercial do solo, até o julgamento da demanda, bem 

como a constatação da situação do imóvel em todo o seu perímetro e o 

registro de citação da ação à margem das matrículas n.º 618 e 31.783, 

ambas do 1.º SNR de Sinop/MT. No mérito, requerem o reconhecimento do 

direito de propriedade, determinando a nulidade dos títulos dos requeridos 

e antecessores, bem como indenização por perdas e danos. No ID 

11700765 foi aditada a inicial para a inclusão do imóvel Sítio Nossa 

Senhora Aparecida (com memorial técnico descritivo em ID 11700819) e 

outros requeridos no polo passivo da demanda. No ID 21994846, após 

determinação judicial, foi procedida à emenda à inicial, indicando os 
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litisconsortes necessários na lide, bem como o dano material pretendido. 

DECIDO: Recebo a emenda à inicial no ID 21994846. Incluam-se as 

pessoas ali identificadas no polo passivo. O artigo 300 do CPC/2015 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Com tais considerações, verifica-se, no caso vertente, 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada, pois ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, supracitado. 

Em se tratando de ação reivindicatória, o sucesso da demanda depende 

da comprovação da propriedade do bem reivindicado, da correta 

individualização da área e da demonstração da posse injusta da parte 

adversa. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, por ora, 

não restou demonstrada a alegação de que os títulos dos requeridos são 

“deslocados” da área da posse, tampouco que a posse dos requeridos 

seja injusta. Na verdade, a questão demanda ampla dilação probatória, a 

fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelos requerentes, 

tanto quanto a qualidade da posse dos requeridos, de modo que não se 

mostra possível adiantar a tutela, sob o risco de irreversibilidade da 

medida. É certo quer a privação temporária do exercício da posse possui 

aspecto econômico que não pode ser desconsiderado. Porém, não 

existem provas seguras de que, no caso de eventual futura procedência 

do pedido, os danos porventura suportados não poderão ser devidamente 

indenizados. Deste modo, ante a ausência da prova inequívoca que 

tornem verossímeis as alegações dos requerentes, bem como do dano 

irreparável ou de difícil reparação, que, obviamente, seria necessário ao 

deferimento da medida pleiteada, diante da exigência nesse sentido da lei 

processual civil, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA 

DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR NEGADA EM 

1ª INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E DE 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1.Da análise 

dos autos, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a 

exigência legal referente à posse injusta. Ainda que o Agravante tenha 

comprovado a titularidade e a individualização do bem, falta comprovação 

de que o Agravado esteja na posse de forma injusta; 2.Se o feito carece 

de provas substanciais para a caracterização da medida ou que 

demonstrem situação de dano irreparável ou lesão grave, necessitando de 

maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela 

antecipada.” (TJ-MT – Agravo de Instrumento n.º 124701/2015, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Considerando que as 

matrículas n.º 618, 31.783, ambas do 1.º SNR de Sinop/MT e 15.818, do 

CRI de Cuiaba, encontram-se desatualizadas, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia 

das referidas matrículas, devidamente atualizadas. Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 30/04/2020, às 13h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014549-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTAO PARAFUSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014549-09.2019.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual se requer a concessão de medida 

liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato 

firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente instruída com o 

contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação 

fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a 

constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação 

extrajudicial. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, 

do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido 

e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a 

busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015225-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO EMANUEL DAMBROS ZANKOSKI (EXECUTADO)

LUCILENE ZANKOSKI (EXECUTADO)

SOLOFORTE ADUBOS E SEMENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1015225-54.2019.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. AB
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001792-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SHOJI MANZANO NOGAMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001792-17.2018.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 27262911. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. JM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008117-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA ZAVODINI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº 1008117-08.2018.8.11.0015 Cuida-se de 

TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR, com pedido liminar, ajuizada por IARA ZAVODINI 

VASCONCELOS em face de AGUINALDO APARECIDO DA SILVA. No Id. 

15144061 foi determinada a intimação do requerente para emendar a 

inicial, a fim de apresentar os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. No entanto, conforme consta na certidão de Id. 26630239, decorreu 

o prazo sem que a parte autora emendasse a inicial. FUNDAMENTO. 

DECIDO: O Código de Processo Civil, nos artigos 320 e 321, parágrafo 

único, ambos do CPC, estabelece que a inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Ademais, verificando o 

Juiz a ausência dos documentos, será a parte intimada para emenda a 

inicial, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, a pretensão do 

autor é a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo FIAT 

SIENA ELX FLEX, TIPO, AUTOMÓVEL DE COR BRANCA, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2005, MODELO 2006, PLACA KAD 7915, 

CHASSI9BD17201A63196131, em nome de Adevaldo de Oliveira Santos, 

sob o fundamento de que firmou contrato de compra e venda com 

requerido, no dia 11 de outubro de 2017, tendo como objeto o mencionado 

veiculo. Aduz que o veiculo foi negociado pelo valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), por meio de cheque do Banco Itaú, agência nº1364-6 e 

conta corrente nº14173-7 (NC nº UA-000040) com emissão em 

03/10/2017 e vencimento em 28/10/2017, bem como, cheque no valor de 

R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) Banco Itaú, agência nº 1364, 

conta corrente nº 14173-7 (NC nº UA-00041), sendo verificado, após 

deposito, que estes foram sustados. Assim, deveria ter apresentado 

documento comprovando que adquiriu o bem da pessoa em nome de quem 

se encontra o veículo registrado no Detran, sendo este indispensável para 

demostrar o direito alegado. A doutrina orienta acerca dos documentos 

que devem instruir a inicial: “Os documentos indispensáveis à propositura 

da ação são os documentos substanciais e os documentos fundamentais. 

Os documentos substanciais são aqueles que o direito material entende da 

substancia do ato (art. 406, CPC); os fundamentais, são aqueles que 

dizem com a prova das alegações da causa de pedir (...). Além desses, a 

procuração outorgada ao advogado da parte constitui documento 

indispensável à propositura da ação (art. 104, CPC).” (Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil 

Comentado, ed. Revista dos Tribunais, ano 2015). Desse modo, 

considerando que a parte autora foi intimada e não cumpriu a diligência, 

resta o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALTERAÇÃO 

SITUAÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - EMENDA - 

DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL. – (...) - A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

sob pena de seu indeferimento. - 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. - Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial V.V 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONCEITO - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - JUNTADA DE CÓPIAS 

DAS INICIAIS DE AÇÕES AJUIZADAS E DO REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO 

- DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. 1) No 

que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa 

esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos 

indispensáveis à propositura da ação" e de documentos essenciais à 

prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza 

a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.” (TJ-MG - AC: 

10000180980955001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

28/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONTRATO NÃO JUNTADO – DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

MÍNIMOS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA – EMENDA À INICIAL – NÃO 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, julgando sob a sistemática 

do art. 543-C, do CPC, já decidiu que os documentos indispensáveis à 

propositura da ação são aqueles aptos a demonstrar o cumprimento das 

condições da ação e sem os quais o mérito não pode ser analisado, 

porque não aferíveis os pressupostos processuais. (REsp 1102277/PR, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/08/2009, DJe 31/08/2009) Verificado que o autor, mesmo após ser 

intimado pelo juízo de primeiro grau para juntar aos autos os documentos 

hábeis e comprovar suas alegações e após ser ratificada a decisão em 

segundo grau (AI 1413668-24.2015.8.12.0000) adotou uma postura inerte, 

o indeferimento da inicial é medida que se impõe.” (TJMS – APL 

08192046220158120001, Rel. Eduardo Machado Rocha, julgado em 

28/11/2017). Ante o exposto, considerando que a parte autora não 

providenciou o recolhimento das custas processuais, com fulcro no artigo 

485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JM

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 236336 Nr: 9655-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSO, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, GABRIEL AP. ANISIO CALDAS - 

OAB:OAB/MT 21.986-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:11.434-A, EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 3.536-B, 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O, SAYONARA GORETTI 

BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 Vistos.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes carreado ao feito (f. 75-76).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 177 de 721



 2. Nos moldes dos artigos 921, I, do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação (13/02/2020). Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral 

da obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará a 

presunção de pagamento integral do débito e a consequente extinção da 

presente execução.

2. Acolho a manifestação ministerial de f. 78, razão pela qual determino a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos informando se houve o pagamento das parcelas 

vencidas após o mês de maio/2018.

3. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, então, voltem-me 

conclusos.

4. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5. Sirva-se cópia da presente decisão como alvará de soltura.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269903 Nr: 9711-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDLRDS, FDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9711-45.2016.811.0015 - Código n. 269903

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: I. L. de L. R. da S., menor, representada por sua genitora 

FERNANDA DE LIMA ROSA

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA, brasileiro, vendedor, RG: 

918.909 SSP/MT, CPF: 594.171.371-15. QUE SE ENCONTRA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CLAUDIO DA SILVA, acima 

indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

bem como INTIMAÇÃO dela para a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13:30h, na 

sala de audiência da Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Sinop/MT, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado, oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia; bem como sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser colocado à disposição da 

representante da parte autora até o dia 10 (dez) de cada mês, devido a 

partir da citação.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A requerente é fruto de relacionamento 

amoroso entre a representante e o requerido que perdurou por dois anos. 

Consta que o requerido nunca contribuiu com valores regulares desde o 

nascimento da menor, depositando apenas pequenas quantias quando 

bem entendia. Apesar de o requerido possuir emprego fixo. Vale 

mencionar que a representante não possui condições para arcar com os 

gastos da infante, considerando que labora na limpeza de rua, 

necessitando de auxilio financeiro. Implica destacar que a representante já 

buscou auxílio da parte requerida de forma amigável, no entanto, esta se 

recusa a assumir sua responsabilidade do sustento da filha, não havendo 

alternativa senão socorrer do Poder Judiciário para solucionar a lide.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC).2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil.3. Em virtude de prova pré-constituída, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser 

colocado à disposição da representante da parte requerente até o dia 10 

(dez) de cada mês, devendo ser efetuado o depósito de tais valores na 

conta bancária informada à fl. 06, item “b”, devidos a partir da citação.4. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2017, às 13h30min. 5. Cite-se o réu, por carta precatória e, 

intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.6. Ciência à 

Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público.7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Vistos em correição.1. Por se tratar de 

processo na qual possui rito especial e tendo em vista a necessidade de 

se priorizar a intimação pessoal, determino a realização de buscas junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e ao portal dos magistrados, 

visando à localização do atual endereço da parte requerida. 2. Designo, 

desde já, audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 13:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

neste gabinete da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no 

fórum dessa Comarca.2.1. Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e 

seus advogados para que compareçam à audiência.2.2. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão ir acompanhadas de seus advogados e 

suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 

5.478/68).2.3. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz.3. Na hipótese de o endereço do requerido 

ser localizado por meio da diligência determinada no item 1, determino sua 

citação e intimação de forma pessoal para comparecer à audiência 

designada no item 2. 3.2. Sem prejuízo, em concomitância com a pesquisa 

de endereço, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias e intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.3.3. Decorrido o prazo do edital, desde já decreto a revelia da 

parte requerida e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante 

na Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal subitem caso a pesquisa de endereço com 

citação pessoal reste frutífera.4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1015212-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015212-55.2019.8.11.0015 ORDENANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO ORDENADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015266-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 
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V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015266-21.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE RONDONIA 

REQUERIDO: ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI Vistos etc. 

I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015180-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

4ª VARA DA COMARCA DE SORRISO/MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015180-50.2019.8.11.0015 REQUERENTE: 4ª VARA DA COMARCA DE 

SORRISO/MT REQUERIDO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015155-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SCHWANTES (REQUERIDO)

ALCIDES JOSE FICAGNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015155-37.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: FABIO LUIZ SCHWANTES, 

ALCIDES JOSE FICAGNA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015130-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015130-24.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: GENTIL SOUZA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015194-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAODETE HASSELSTROM NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015194-34.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: CLAODETE HASSELSTROM 

NEVES EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, APRESENTEM os “pareceres ou documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entendem devido’’; Com o APORTE, INTIME-SE a 

parte Requerente para PROMOVER a LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, 

conforme determinado no ACÓRDÃO de ID. 27323255 no prazo de 15 

(quinze) dias. II - Após, com os CÁLCULOS apresentados, façam-me os 

autos em CONCLUSÃO para instauração da FASE de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015196-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LEAL DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015196-04.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: ALISSON LEAL DAS NEVES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

APRESENTEM os “pareceres ou documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entendem devido’’; Com o APORTE, INTIME-SE a 

parte Requerente para PROMOVER a LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, 

conforme determinado no ACÓRDÃO de ID. 27324058 no prazo de 15 

(quinze) dias. II - Após, com os CÁLCULOS apresentados, façam-me os 

autos em CONCLUSÃO para instauração da FASE de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014442-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRPLANAGEM CENTRO OSTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

ROSANA TEREZA MARTINELLI (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SINOP (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014442-62.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: TERRPLANAGEM CENTRO 

OSTE LTDA - EPP IMPETRADO: ROSANA TEREZA MARTINELLI, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifica-se que a 

DECISÃO LIMINAR de ID. 26424934 DETERMINOU a SUSPENSÃO DA 

EFICÁCIA DO TERMO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e 

publicado no diário oficial do Estado na data de 11/11/2019, contudo, em 

ID. 27374965, a empresa Impetrante informa que a autoridade coatora não 

cumpriu a ORDEM JUDICIAL proferida; II – Por esta razão, REVIGORO a 

DECISÃO LIMINAR de ID. 26424934, DETERMINANDO a INTIMAÇÃO do 

Impetrado, para que, IMEDIATAMENTE, confira CUMPRIMENTO à DECISÃO 

LIMINAR, SUSPENDENDO a EFICÁCIA do TERMO de CANCELAMENTO do 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 072/2019 e, por consectário jurídico 

lógico, a LIBERAÇÃO para a RETOMADA da OBRA pelo IMPETRANTE, 

ficando ADVERTIDO, desde já, que o agente renitente poderá incorrer em 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei 

Federal nº 8.429/92, bem como ser FIXADA MULTA DIÁRIA a ser 

suportada pelo próprio agente; Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190202 Nr: 11654-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SARTORI & CIA LTDA -ME, CLAUDINEIA 

DE ASSIS SARTORI, WAGNER ONEI DE MENDONÇA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

11654-05.2013.811.0015, Protocolo 190202, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103369 Nr: 10364-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARNIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

10364-28.2008.811.0015, Protocolo 103369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013671-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA REGINA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013671-84.2019.8.11.0015 REQUERENTE: QUEZIA REGINA COSTA 

PEREIRA Vistos etc. I - Trata-se de PEDIDO de JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

consistente em ALVARÁ JUDICIAL manejado pela Requerente QUEZIA 

REGINA COSTA PEREIRA, objetivando a liberação dos valores referentes 

ao PASEP. Inicialmente, os autos foram distribuídos perante o Juizado 

Especial Federal da Subseção de Sinop e remetidos para a Justiça 

Estadual desta Comarca, aportando, assim, perante este Juízo. De fato, 

havendo pedido para pagamento e depósito de PASEP, requerido pelo 

próprio titular da conta, objetivando a liberação de depósitos, trata-se de 

simples procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo qualquer litígio 

posto em juízo, por isso deve ser ajuizado na Justiça Comum Estadual. 

Desse modo, sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, 

não estando elencado no art. 109, I, da Constituição da República, 

exclui-se da competência da Justiça Federal. E, nos termos do Enunciado 

da Súmula nº. 42, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça 

Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de 

Economia Mista. Nesse mesmo sentido, no que tange às Fazendas 

Públicas, estabeleceu-se o critério definidor da competência em razão da 

pessoa, ou seja, competência ratione personae. Este critério, entretanto, 

trata-se de competência absoluta, de modo que falece a este Juízo de 

competência absoluta para o processamento de demandas em que as 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal não figurem como partes, 

interessadas ou intervenientes. Eis o seguinte julgado do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DO PASEP. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. GESTÃO DO FUNDO PELO BANCO DO 

BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 

42 DO STJ. 1. A expedição de alvará judicial requerido pelo próprio titular 

da conta, objetivando a liberação de depósitos de PASEP, é simples 

procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo qualquer litígio posto em 

juízo. 2. Ainda que assim não seja entendido, não é possível olvidar, no 

caso, o teor do enunciado da Súmula n.º 42 do STJ, ao proclamar que 

compete a Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é 

parte sociedade de economia mista. 3. Conflito conhecido e declarada 

competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de 

Franca/SP. (CC 34.778/SP, DJ 18-11-02, Rel. Min. Laurita Vaz) (grifo 

nosso). II – Assim, ante seu conteúdo e distribuição, conclui-se pela 

INCOMPETÊNCIA deste JUÍZO para ANÁLISE e PROCESSAMENTO, razão 

pela qual, em observância aos princípios da economia e da celeridade 

processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC/2015, DETERMINO a 

REMESSA dos AUTOS para uma das VARAS CÍVEIS desta COMARCA, 

com as respectivas ANOTAÇÕES no SISTEMA INFORMATIZADO “PJe”. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002578-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISIA ELEN OTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002578-61.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LISIA ELEN OTT REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAUDINEI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002483-31.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON CLAUDINEI DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 
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situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006315-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA FORMAGIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006315-72.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELIANE APARECIDA 

FORMAGIO BRAZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO 

da AÇÃO COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre 

direitos originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre 

uma situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 

104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do 

parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a 

que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores 

das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 

trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 

Ainda, “segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação 

coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007303-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA HOCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007303-93.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDILIA HOCHMANN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007128-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007128-02.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANE APARECIDA ALVES 

PINTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO 

de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007385-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARGARETH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007385-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VANESSA MARGARETH 

SOARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 
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atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007254-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELY ELOIR DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007254-52.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELY ELOIR DE CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008295-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY GISELE WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008295-54.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MAIBY GISELE WAGNER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008134-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RIBEIRO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008134-44.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ELIAS RIBEIRO PINHEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007371-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007371-43.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON MACIEL DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008132-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COUTO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008132-74.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LEANDRO COUTO ORTIZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007329-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007329-91.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008072-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VILMAR SCHU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008072-04.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE VILMAR SCHU 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004708-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI APARECIDA DA SILVA HOLZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004708-24.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NEIRI APARECIDA DA SILVA 

HOLZBACH REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006014-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GNOATO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006014-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: WESLEY GNOATO DA CRUZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005539-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CRUZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005539-72.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MAIRA CRUZ RAMOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004571-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004571-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO ROGERIO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007187-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007187-87.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUCELIA ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001780-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SIMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001780-03.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ CARLOS SIMON RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 
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presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004607-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FONSECA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004607-84.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR FONSECA GONZAGA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003035-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003035-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE CARLOS BARBOSA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005166-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DANTAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005166-41.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARTA DANTAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006012-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARTINHA DE JESUS CARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006012-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARILENE MARTINHA DE 

JESUS CARDIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se 

de PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da 

AÇÃO COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 
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“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012296-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LANSANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012296-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JULIANA LANSANA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008205-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008205-46.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007141-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007141-98.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES 

DE GODOY REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004346-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004346-22.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004693-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGUES BREGOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004693-55.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARLENE DOMINGUES 

BREGOLATO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007117-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007117-70.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARILENE DALLAGNOL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008297-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIRA DA SILVA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008297-24.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROZANIRA DA SILVA 

ALEXANDRE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012289-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA NERI ECCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012289-27.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANDREIA MARIA NERI ECCO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012285-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CATARINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012285-87.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ADRIANE CATARINA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012001-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012001-79.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA MARIA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012131-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012131-69.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012011-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETT BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012011-26.2017.8.11.0015 AUTOR(A): APARECIDO DONIZETT BENTO 

DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO 

de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009256-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES RAMOS DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009256-29.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA MARQUES RAMOS DA 

FONSECA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 
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sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011941-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR HOLDEFER FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011941-09.2017.8.11.0015 AUTOR(A): NAIR HOLDEFER FERNANDES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010552-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZANAIDE HARTMANN KIRST (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010552-86.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ZANAIDE HARTMANN KIRST 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 

precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011932-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUED FIDENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011932-47.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SUED FIDENCIO DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012461-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012461-66.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EVANDRO DE SOUSA LEITE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de 

SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA 

sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da 

incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática 

idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as 

ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 

81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 

da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III 

do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se 

não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo 
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precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a 

macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações 

individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 

1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 

28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de 

SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012299-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO DE MARCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012299-71.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JAIR ANTONIO DE MARCO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008559-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA APARECIDA RIBEIRO OMIZZOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008559-08.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CASSIA APARECIDA RIBEIRO 

OMIZZOLLO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO 

de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013269-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013269-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ISMAEL PEREIRA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 

30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – Assim, verifica-se que para ser Reconhecida a Competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de uma 

demanda também é analisado as questões esclarecidas em Agravo de 

Instrumento 1003744-13.2017.8.11.0000 TJMT, quais sejam, “(...) o valor 

atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem 

como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 

12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o 

tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras 

de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, 

impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar 

a presente ação”; III – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

desta COMARCA, com as cautelas e anotações necessárias; IV – 

INTIMEM-SE as PARTES. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002173-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANIZACAO AGRICOLA MARCON LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002173-88.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MECANIZACAO 

AGRICOLA MARCON LTDA. - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, 

compulsando os autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA 

(s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o 

devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção 

entre as partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza 

o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no 

procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil 

prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo 

DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido 

ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente 

execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido 

que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 
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serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003774-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003774-32.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: RETIFICA DE MOTORES 

CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os 

autos, que as partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, 

requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do processo até o devido 

cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as 

partes importa em suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 

do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento 

executivo, o artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese 

de SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000478-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D M MOTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000478-02.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: D M MOTO PECAS LTDA - ME VISTOS ETC. I - Pelo 

POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO “SINE DIE” 

do processo; II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo 

PRAZO de 01 (UM) ANO, em analogia ao artigo 40 da Lei nº 6.830/80, eis 

que a SUSPENSÃO por prazo indeterminado ou “SINE DIE” é INACEITÁVEL, 

vez que se afigura ilegal e gravosa, porque expõe a parte Executada, cuja 

responsabilidade se cifra no patrimônio (art. 591), aos efeitos 

permanentes da litispendência. Um segundo argumento contra uma 

suspensão indefinida tem estio no próprio texto constitucional, onde se 

prevê como garantia fundamental a duração razoável do processo e os 

meios que garantam a celeridade na tramitação deste (art. 5º,LXXVII, da 

CF); III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito; IV – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001889-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARTINS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001889-80.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARCIO MARTINS 

BARBOSA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000360-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCA REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000360-26.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ARCA REPRESENTACOES 

LTDA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 
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qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012381-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR APARECIDO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012381-68.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ALDAIR APARECIDO DE 

MATOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007821-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETHE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007821-20.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARETHE DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003786-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003786-80.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIO DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014995-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CLEYTON SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014995-12.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FABIO CLEYTON SILVA SOUSA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por FABIO 

CLEYTON SILVA SOUSA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Aduz o Requerente que na “data de 11 de outubro de 2018, o plenário do 

Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do RE 593.068, apreciando 

o Tema 163 (número do tema da repercussão geral), decidindo parcial 

provimento ao recurso extraordinário com a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade””. (destaque 

no original) Entretanto, informa que “mesmo após a referida decisão, o 

Estado de Mato Grosso continua efetuando indevidamente descontos 
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ilegais a contribuição previdenciária sobre o adicional noturno do autor, 

Servidor Público da Polícia Civil do Governo do Estado de Mato Grosso”. 

Por fim, REQUER a CONCESSÃO DA TUTELA de EVIDÊNCIA “para 

determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre 

o adicional noturno”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o Código de Processo Civil adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do CPC, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE 

EVIDÊNCIA caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS FINAIS da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL 

DIREITO do demandante, mesmo nas situações em que não exista a 

urgência, como um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se 

das outras, “pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor 

ou pelo elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). “Prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA este juízo entende que o pleito de 

TUTELA DE EVIDÊNCIA MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: A parte 

Autora pretende, em TUTELA de EVIDÊNCIA, a SUSPENSÃO do 

DESCONTO de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL 

NOTURNO. O art. 311 do CPC estabelece QUATRO HIPÓTESES em que é 

possível a CONCESSÃO da TUTELA de EVIDÊNCIA. Vejamos: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, INDEPENDENTEMENTE da 

DEMONSTRAÇÃO de PERIGO DE DANO ou de RISCO ao RESULTADO ÚTIL 

do PROCESSO, quando: I - ficar CARACTERIZADO o ABUSO DO DIREITO 

DE DEFESA ou o MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO da parte; II - as 

ALEGAÇÕES de FATO puderem ser COMPROVADAS apenas 

DOCUMENTALMENTE e HOUVER TESE FIRMADA em julgamento de CASOS 

REPETITIVOS ou em SÚMULA VINCULANTE; III - se tratar de PEDIDO 

REIPERSECUTÓRIO fundado em PROVA DOCUMENTAL adequada do 

contrato de depósito, CASO em que SERÁ DECRETADA a ordem de 

ENTREGA DO OBJETO CUSTODIADO, sob cominação de multa; IV - a 

PETIÇÃO INICIAL for INSTRUÍDA com PROVA DOCUMENTAL suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a QUE O RÉU NÃO OPONHA 

PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. Parágrafo único. Nas 

HIPÓTESES dos incisos II e III, o JUIZ PODERÁ DECIDIR LIMINARMENTE”. Da 

INICIAL se infere que a TUTELA de EVIDÊNCIA pleiteada pela parte autora 

está FUNDADA no INCISO II do art. 311 do CPC (II - as ALEGAÇÕES de 

FATO puderem ser COMPROVADAS apenas DOCUMENTALMENTE e 

HOUVER TESE FIRMADA em julgamento de CASOS REPETITIVOS ou em 

SÚMULA VINCULANTE). LOGO, da dicção do parágrafo único do art. 311 

se CONCLUI que É POSSÍVEL a APRECIAÇÃO e DEFERIMENTO LIMINAR da 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTES da formação do CONTRADITÓRIO, eis que, 

o juiz só poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III 

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier, 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 523). No caso dos autos, verifica-se que o Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 593.068, em Repercussão Geral (Tema 163) 

assim determinou: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas”. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, T. Pleno, j.: em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 

DIVULG 21-3-2019 PUBLIC 22-03-2019) Grifo nosso. Desse modo, ante a 

existência do julgamento de CASOS REPETITIVOS perante o STF e, da 

PROVA DOCUMENTAL acostada em ID. 26930640, em que demonstra que 

o Requerido está efetuando descontos no percentual de 11% (onze por 

cento) sob a verba do adicional noturno dos proventos do Requerente. “Ex 

positis”, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA postulada, para DETERMINAR ao 

REQUERIDO que SUSPENDA IMEDIATAMENTE o DESCONTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL NOTURNO do 

Requerendo. CITE-SE, INTIMANDO-SE os Requeridos quanto aos termos 

da presente ação, consoante artigos 183, 219 e 335 do Código de 

Processo Civil. Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 do CPC. Em consonância com o art. 334, § 4º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014996-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014996-94.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TIAGO MANN RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por TIAGO MANN, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o Requerente que na “data de 11 de 

outubro de 2018, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o 

julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 (número do tema da 

repercussão geral), decidindo parcial provimento ao recurso 

extraordinário com a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade””. (destaque no original) Entretanto, 

informa que “mesmo após a referida decisão, o Estado de Mato Grosso 

continua efetuando indevidamente descontos ilegais a contribuição 
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previdenciária sobre o adicional noturno do autor, Servidor Público da 

Polícia Civil do Governo do Estado de Mato Grosso”. Por fim, REQUER a 

CONCESSÃO DA TUTELA de EVIDÊNCIA “para determinar a suspensão do 

desconto de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o Código de Processo Civil adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e 

distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da 

DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA 

PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do CPC, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE 

EVIDÊNCIA caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS FINAIS da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL 

DIREITO do demandante, mesmo nas situações em que não exista a 

urgência, como um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se 

das outras, “pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor 

ou pelo elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). “Prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA este juízo entende que o pleito de 

TUTELA DE EVIDÊNCIA MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: A parte 

Autora pretende, em TUTELA de EVIDÊNCIA, a SUSPENSÃO do 

DESCONTO de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL 

NOTURNO. O art. 311 do CPC estabelece QUATRO HIPÓTESES em que é 

possível a CONCESSÃO da TUTELA de EVIDÊNCIA. Vejamos: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, INDEPENDENTEMENTE da 

DEMONSTRAÇÃO de PERIGO DE DANO ou de RISCO ao RESULTADO ÚTIL 

do PROCESSO, quando: I - ficar CARACTERIZADO o ABUSO DO DIREITO 

DE DEFESA ou o MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO da parte; II - as 

ALEGAÇÕES de FATO puderem ser COMPROVADAS apenas 

DOCUMENTALMENTE e HOUVER TESE FIRMADA em julgamento de CASOS 

REPETITIVOS ou em SÚMULA VINCULANTE; III - se tratar de PEDIDO 

REIPERSECUTÓRIO fundado em PROVA DOCUMENTAL adequada do 

contrato de depósito, CASO em que SERÁ DECRETADA a ordem de 

ENTREGA DO OBJETO CUSTODIADO, sob cominação de multa; IV - a 

PETIÇÃO INICIAL for INSTRUÍDA com PROVA DOCUMENTAL suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a QUE O RÉU NÃO OPONHA 

PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. Parágrafo único. Nas 

HIPÓTESES dos incisos II e III, o JUIZ PODERÁ DECIDIR LIMINARMENTE”. Da 

INICIAL se infere que a TUTELA de EVIDÊNCIA pleiteada pela parte autora 

está FUNDADA no INCISO II do art. 311 do CPC (II - as ALEGAÇÕES de 

FATO puderem ser COMPROVADAS apenas DOCUMENTALMENTE e 

HOUVER TESE FIRMADA em julgamento de CASOS REPETITIVOS ou em 

SÚMULA VINCULANTE). LOGO, da dicção do parágrafo único do art. 311 

se CONCLUI que É POSSÍVEL a APRECIAÇÃO e DEFERIMENTO LIMINAR da 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTES da formação do CONTRADITÓRIO, eis que, 

o juiz só poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III 

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier, 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 523). No caso dos autos, verifica-se que o Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 593.068, em Repercussão Geral (Tema 163) 

assim determinou: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas”. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, T. Pleno, j.: em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 

DIVULG 21-3-2019 PUBLIC 22-03-2019) Grifo nosso. Desse modo, ante a 

existência do julgamento de CASOS REPETITIVOS perante o STF e, da 

PROVA DOCUMENTAL acostada em ID. 26932125, em que demonstra que 

o Requerido está efetuando descontos no percentual de 11% (onze por 

cento) sob a verba do adicional noturno dos proventos do Requerente. “Ex 

positis”, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA postulada, para DETERMINAR ao 

REQUERIDO que SUSPENDA IMEDIATAMENTE o DESCONTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL NOTURNO do 

Requerendo. CITE-SE, INTIMANDO-SE os Requeridos quanto aos termos 

da presente ação, consoante artigos 183, 219 e 335 do Código de 

Processo Civil. Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 do CPC. Em consonância com o art. 334, § 4º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou mediação. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009444-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): GERSONILTON COSTA SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando a PORTARIA N. 29/2019-CM de, 23/09/2019 que “autoriza, a 

partir de 30 de setembro de 2019 o início da distribuição/redistribuição das 

ações relativas à saúde pública”, conforme RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09 

de, 25/07/2019 que “altera a competência da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande” firmando sua 

competência para “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 
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Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” determinando no 

Art. 2º que “(...) as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença”. II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos para a 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, com as cautelas e 

anotações necessárias; III – INTIMEM-SE AS PARTES. Às providências. 

Cumpra-se.
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Processo Número: 1014705-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014705-94.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS do 

ESTADO de MATO GROSSO, apontando ERRO MATERIAL na DECISÃO 

proferida em ID. 27020851, eis que determinou a “MANUTENÇÃO DA 

CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS DIÁRIAS dos SERVIDORES 

PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo Florentino Leite 

“Ferrugem”, até o regular fornecimento de transporte público ou o 

fornecimento de vale-transporte aos servidores”, quando o correto é “a 

MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS 

dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo 

Florentino Leite “Ferrugem”, até o regular fornecimento de transporte 

público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores”. Vieram os 

autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao juízo que proferiu 

decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses 

previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, 

ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Assim, constatado o ERRO MATERIAL 

na DECISÃO proferida em ID. 27020851, conforme alhures deduzido deve 

a mesma ser RETIFICADA. Dessa forma, ASSISTE RAZÃO a Embargante 

quanto ao ERRO MATERIAL apontado, eis que a DECISÃO embargada 

DETERMINOU o período temporal a ser trabalhado pelos servidores 

penitenciários, diverso do qual exercido anteriormente. “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR o 

ERRO MATERIAL, devendo constar na DETERMINAÇÃO os seguintes 

termos, “CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada para DETERMINAR a 

MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS 

dos SERVIDORES PENITENCIÁRIOS da Unidade Penitenciária Osvaldo 

Florentino Leite “Ferrugem”, até o regular fornecimento de transporte 

público ou o fornecimento de vale-transporte aos servidores”. No mais, 

CONSERVEM-SE os DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA DECISÃO, 

PROCEDENDO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do REQUERIDO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, para CUMPRIMENTO IMEDIATO da LIMINAR CONCEDIDA. 

INDEFIRO o PEDIDO formulado em ID. 27378677, eis que o DIRETOR da 

UNIDADE PENITENCIÁRIA não detém de autonomia para dar cumprimento a 

LIMINAR CONCEDIDA, sendo o mesmo apenas um "longa manus" do 

Estado. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015278-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS REIS MAGOGA OAB - SP283834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (IMPETRADO)

MAITE SEHNEM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015278-35.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA IMPETRADO: MAITE SEHNEM, 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. em desfavor de 

MAITÊ SEHNEM, subscritora do edital Pregão Presencial n.º 45/2019, nos 

autos do Processo Administrativo n.º 86/2019. Aduz a inicial que “está 

prevista para o dia 17/12/2019 as 09:00 horas, a abertura do Pregão 

Presencial n.º 45/2019, para o seguinte objeto: ‘Contratação de empresa 

operadora de cartões magnéticos via web, para o gerenciamento de 

manutenção preventiva e corretiva (mecânica especializada, elétrica, 

arrefecimento, refrigeração, funilaria, lanternagem, vidraçaria, carroceria, 

tapeçaria, instalação e manutenção de acessórios, serviços 

especializados em motocicletas, serviços especializados em veículos 

transformados, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, 

troca de fluidos, filtros, serviços de borracharia, recapagens de pneus, 

retificas, bombas injetoras em geral, guinchos, capotaria, acessórios, 

revisões eletrônicas, regulagens eletrônicas, higienização e pintura em 

geral), bem como o fornecimento de peças e acessórios para manutenção 

dos veículos e máquinas das Secretarias Municipais e Gabinete do 

Prefeito’”. Não obstante, “em detida análise ao edital contatou-se 

irregularidades insanáveis, as quais maculam de forma cabal os Princípios 

norteadores da licitação, fazendo com que recaia sobre o processo uma 

nulidade absoluta, pois restringem a participação de potenciais licitantes, 

frustrando os princípios da isonomia e seleção da proposta mais 

vantajosa”. Por essa razão, REQUER, “a concessão, ‘inaudita altera pars’, 

de medida liminar para provisoriamente garantir a cautelar e imediata 

suspensão da licitação pública PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2019, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2019, promovida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA CARMEM / MT, bem como todo ato administrativo 

posterior a propositura da demanda, até julgamento de mérito do presente 

mandamus, haja vista a relevância do pedido e a possibilidade de dano 

irreparável conforme linhas acima traçadas”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio 

processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 195 de 721



função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Vejamos: “In casu”, a 

Impetrante pretende a suspensão do Pregão Presencial n° 45/2019, 

Processo Administrativo nº 86/2019, promovido pela Prefeitura Municipal 

de Santa Carmem-MT, por ilegalidade no que tange ao critério de 

julgamento das propostas, eis que será levada em consideração a menor 

taxa geral que é o conjunto da taxa de administração com a taxa de 

credenciamento. Especificamente, a Impetrante insurge-se contra o Item 

1.3, do Anexo I - Termo de Referência, do Edital, vejamos: “1.3. A 

aquisição será por meio de processo licitatório na modalidade de Pregão 

Presencial – SRP - Sistema de Registro de Preços, levando em conta não 

só a (porcentagem)% da taxa de administração cobrada da prefeitura 

como também a (porcentagem) % a ser cobrada das empresas 

credenciadas, saindo como vencedora a empresa que apresentar menor 

taxa geral cobrada” (sic). O item acima transcrito apresenta vícios que 

violam princípios constitucionais e a Lei de Licitação, eis que o artigo 3º, § 

1º, inciso I, in verbis, prevê que as licitações não conterão exigências 

impertinentes ou irrelevantes, em relação ao objeto contratado: Art. 3° A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei 

nº 12.349, de 2010). § 1° É vedado aos agentes públicos: (...) I - admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro 

de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010); Grifo nosso Dada 

essa conjuntura, conclui-se que a exigência do edital que estipula uma 

porcentagem a ser cobrada pela contratada da rede de estabelecimentos 

credenciados, interfere na relação jurídica entre a empresa gerenciadora 

(contratada) e os executores dos serviços (rede credenciada), que é 

regida por normas de direito privado, a qual está fora âmbito 

jurídico-contratual da contratada (gerenciadora) e da administração 

pública (contratante). Por isso, a exigência contida no edital está em 

desconformidade com as disposições do art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993, por não guardar pertinência com o objeto contratado e 

interferir em relações negociais privadas. Outrossim, tal exigência pode 

interferir nas negociações da rede prestadora de serviços com a empresa 

vencedora da licitação, inibindo negociações com condições financeiras 

mais vantajosas, podendo ocasionar aumento de custos na formação e 

manutenção das empresas credenciadas, e via de consequência, reduzir 

a lucratividade. Deste modo, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

AUTORIZADORES para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o 

PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da licitação 

pública PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 86/2019, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM- 

MT, bem como todo ato administrativo posterior a propositura da demanda, 

até julgamento de mérito do presente mandamus. NOTIFIQUE-SE a(s) 

AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que 

entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003609-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003609-82.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS TOSETTO LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, na qual 

denota-se, pelo postulado retro da parte Exeqüente, a informação de que 

a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, conforme documentos 

acostados aos autos. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, 

conforme documentos acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO 

o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, 

inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que 

caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os 

termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, 

uma vez CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada 

para recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo 

recolhimento no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição. 

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. 

INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, após, 

arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002188-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002188-62.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: HERICA PEREIRA DE SOUSA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a “necessidade de 

liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 15701124. O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 
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“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 16693093, a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 16693093, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 2009” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 

e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

21350518, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 16693093 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado no Id. 16693093, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002561-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PEREIRA PIEPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002561-93.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MIRIAN PEREIRA PIEPER 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, 

contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o 

reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a “necessidade de 

liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 15960251. O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 

“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 17116484, a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 17116484, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 2002” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 
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e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

21348839, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 17116484 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado no Id. 17116484, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007484-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007484-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LAWRENCE LUCIANO 

FERNANDES BEZERRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS 

apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência 

inicial da tabela geral de vencimentos”, bem como juros e correção 

monetária. A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições 

fáticas da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não 

depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA 

neste feito. DO MÉRITO Após análise detalhada dos autos, verifica-se que 

a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. A demanda foi 

JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM 

PARTE no Id. 21253625 . O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os 

CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte 

Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência inicial da tabela geral de 

vencimentos”, bem como juros e correção monetária. Ocorre que a 

MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto 

à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite 

máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos 

valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a 

respectiva atualização monetária. Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do 

Impugnante. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de Id. 25813475, AFASTANDO o 

EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o 

disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados no Id. 22983177 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado no Id. 22983170 sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004855-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA PEDROSO DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004855-84.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CARMELINA PEDROSO DO 

AMARAL EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 

535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, 

objetivando o reconhecimento da “inexigibilidade do título” ante a 

“necessidade de liquidação pelo procedimento comum”. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A matéria versada 

nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. 

Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. DO MÉRITO Após 

análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou 

com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, 

em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE no Id. 16546581. O 

MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados 

em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, objetivando o reconhecimento da 

“inexigibilidade do título” ante a “necessidade de liquidação pelo 

procedimento comum”. Ocorre que a MATÉRIA outrora ANALISADA 

cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença 

remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive 

seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o 

prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária. 

Assim, conforme CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no Id. 17050938, a parte 

EXEQUENTE promoveu a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, apresentando os 

CÁLCULOS e o VALOR LÍQUIDO no Id. 17050938, os quais se amoldam à 

regra de LIQUIDAÇÃO por ARBITRAMENTO prevista no art. 509, inciso I, 

do CPC/2015, restando PREENCHIDO o PRESSUPOSTO necessário à 

deflagração do CUMPRIMENTO de SENTENÇA, não se tratando, portanto, 

de liquidação por procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC/2015), 

na medida em que o fato de a Exequente ter assumido como servidora 

“somente no ano de 1998” não é fato novo, tanto que o termo de posse 

está acostado à inicial. Nesse mesmo sentido, caso o Impugnante tenha, 

de fato, entendido que os cálculos apresentados são “totalmente 

equivocados” e “devem ser revistos”, caberia a ele indicar os valores e 

cálculos corretos, conforme artigo 535, parágrafo 2º, do CPC/2015, 

vejamos: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, 

em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, 

cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, 

sob pena de não conhecimento da arguição”. Ora, a “prerrogativa” da 

contadoria judicial é atribuída ao Exequente beneficiário da justiça gratuita 

e não ao Executado como forma de “revisão” dos cálculos, a este cabe, 

reitero, “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

não conhecimento da arguição”. Nesta esteira, vejamos o disposto 98, VII, 

do CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de 

memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.” Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante. “Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO no Id. 

21349207, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados no Id. 17050938 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado no Id. 17050938, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008248-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH CYLES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008248-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A) :  LUCINETH CYLES 

EVANGELISTA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência 

sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 
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dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(20/08/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 
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ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 
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o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 
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2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT 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”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007777-64.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CELIA DE SOUZA PEREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 
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hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 
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legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 
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ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007867-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007867-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): INES FERREIRA DE ARAUJO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 
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sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 
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decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 
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Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014655-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA SONIA MARIA MASSAROTTO DE VASCONCELLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DANELUZ BOCCHESE OAB - PR66595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014655-68.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ROSINHA SONIA MARIA 

MASSAROTTO DE VASCONCELLOS RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por ROSINHA SÔNIA MARIA 

MASSAROTTO DE VASCONCELLOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Em Id. Num. 26505460, o Autor manifestou-se 

pela DESITÊNCIA DA AÇÃO, requerendo a EXTINÇÃO do FEITO sem 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os 

autos, verifica-se que na PETIÇÃO Id. Num. 26505460 a parte Autora 

pugna pela extinção do processo, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão o horizonte da extinção. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante o PEDIDO de 

DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015. 

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006295-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO MOACIR CARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1006295-81.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EDNO MOACIR CARIS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O Requerido, em sua peça 

contestatória, argumenta que “a ora Requerente ao tempo da URV sequer 

sonhava em ingressar no serviço público, de modo que falta a este 

relação jurídica preexistente com o Município, ora Requerido. Logo, em não 

havendo a comprovação de que ao tempo da conversão da URV a parte 

Requerente era servidora do Requerido, o processo deve ser extinto”. 

Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO 

PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta 

esteira, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral 

de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o 

ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. 

LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO 

DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima para pleitear o reajuste 

vencimental de 28, 86%, os servidores civis que ingressarem nos quadros 

da Administração Pública Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 

8.627/93, pois que tal aumento não é outorgado ao servidor, 

individualmente, mas inerente ao cargo que o mesmo ocupa. Isonomia 

prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso conhecido e provido. (RESP 

267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. 

“SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 
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da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 
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PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 
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artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002188-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002188-62.2016.8.11.0015 AUTOR: 

HERICA PEREIRA DE SOUSA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por HERICA 

PEREIR DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 04/07/2008 conforme Termo 

de Posse datado de 11 de fevereiro de 2009, para o cargo de atendente 

de creche, referência CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei 

nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4168747. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4910919 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9055934 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4910919). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 
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Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2009, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (23/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por HERICA PEREIR DE SOUZA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 
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ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
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com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002561-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PEREIRA PIEPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002561-93.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MIRIAN PEREIRA PIEPER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MIRIAN PEREIRA PIEPER 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 26/05 e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 30 

de julho de 2002, para o cargo de professor com lic. plena em pedagogia, 

40h, Referência CE-20. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4301842. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4960298 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8852008 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4960298). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 
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constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (01/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MIRIAN PEREIRA PIEPER em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 
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27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 
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data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004855-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CARMELINA PEDROSO DO AMARAL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CARMELINA 

PEDROSO DO AMARAL em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 07/03/1998, conforme Termo 

de Posse datado de 10 de junho de 1998, para o cargo de professor 

magistério, 40h, Referência QC-017. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6078973. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6744545. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8292665 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8750846 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8292665). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (13/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CARMELINA PEDROSO DO AMARAL em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 
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razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 
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Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015171-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1015171-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com 

as anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014898-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DORILEO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1014898-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS FERREIRA DORILEO 
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SOUZA REQUERIDO: CRISTIANE COELHO BARBOSA - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, 

à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos. Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009759-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que o RECURSO INOMINADO interposto está 

TEMPESTIVO, bem como que a parte recorrente requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça. Assim, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015310-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA FUZINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA SILVA OAB - MT27472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015310-40.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:DAIANA 

FUZINATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINALDO DE SOUZA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/02/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001894-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES SATIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edesio do Carmo Adorno (RÉU)

Wesley Manfrin Borges (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001894-39.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 11/12/2018 17:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. TERESA APARECIDA PLENS CPF: 

087.708.788-11, JOSE ALVES SATIL CPF: 177.159.541-87 Endereço do 

promovente: Nome: JOSE ALVES SATIL Endereço: RUA SÃO LUÍS, 273, 

Rua São Luiz, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-054 

Endereço do promovido: Nome: Edesio do Carmo Adorno Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-000 Nome: Wesley Manfrin Borges Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Sinop, Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001588-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLEONILDA RODRIGUES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (EXECUTADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001588-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EMILIA CLEONILDA RODRIGUES 

LOPES EXECUTADO: ALCEU TEICHEIRA TURRA, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora efetivada a citação do executado, 

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. 

Sinop/MT, 10 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011383-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON THIERRY SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011383-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLEYTON THIERRY SANTOS 

DE MATOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em regime de 

exceção. Em respeito ao princípio da dialeticidade previsto no art. 9.° do 

Código de Processo Civil, assim como prescreve também o art. 1.023, § 

2.°, do mesmo códex, intime-se a parte embargada para manifestar, em 05 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 – CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008361-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO SIMONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOELMA CRISTINA GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008361-68.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALFREDO SIMONETTO 

REQUERIDO: ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS, JOELMA CRISTINA 

GONÇALVES Vistos, etc. Defiro pedido da Autora, com efeito, DECIDO: 1- 

Designe-se audiência de conciliação. 2- INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento na audiência a ser designada de acordo com a pauta 
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deste juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015319-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERRACA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERRACA CORREA OAB - MT27098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL MOURA DE PAULA EDUARDO - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015319-02.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCAS 

FERRACA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS FERRACA 

CORREA POLO PASSIVO: MARCEL MOURA DE PAULA EDUARDO - EPP 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/02/2020 Hora: 17:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010616-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BIANCHINI 03246314136 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON OLIVEIRA COUTO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010616-28.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 17:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CAROLINE BIANCHINI 03246314136 

CPF: 30.053.782/0001-98, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS CPF: 

979.314.111-53 Endereço do promovente: Nome: CAROLINE BIANCHINI 

03246314136 Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, - DE 304/305 A 742/743, 

JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-054 Endereço do promovido: 

Nome: EDISON OLIVEIRA COUTO - ME Endereço: AVENIDA ANDRÉ 

ANTÔNIO MAGGI, 1389, - DE 5416 A 6426 - LADO PAR, JARDIM DAS 

VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-271 Sinop, Segunda-feira, 16 de 

Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-11.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. A . DE MOURA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIR MARCHIORO - ME (REQUERIDO)

GENOIR MARCHIORO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012513-11.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. I. A . DE MOURA - ME CPF: 

08.753.494/0001-97, ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR CPF: 

029.059.429-40 Endereço do promovente: Nome: I. A . DE MOURA - ME 

Endereço: Rua COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 5355, Inexistente, SETOR 

INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 49129-999 GENOIR MARCHIORO 

CPF: 285.806.210-20, Endereço do promovido: Nome: GENOIR 

MARCHIORO Endereço: Avenida MATRINCHÃ, 185, - ATÉ 499 - LADO 

ÍMPAR, CAMPING CLUBE, SINOP - MT - CEP: 78551-233 Nome: ALOIR 

MARCHIORO - ME Endereço: Avenida MATRINCHÃ, 185, - ATÉ 499 - LADO 

ÍMPAR, CAMPING CLUBE, SINOP - MT - CEP: 78551-233 Sinop, 

Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010716-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANDRE MOURA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 8010716-63.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

14.966,72 ESPÉCIE: [CHEQUE]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME Endereço: Avenida 

NATALINO JOÃO BRECANSIN, 777, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO ANDRE MOURA Endereço: 

Avenida DAS ACÁCIAS, 1548, - DE 1402/1403 A 1660/1661, SETRO 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-210 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que, querendo, ofereça impugnação à penhora (id. 10617261), conforme 

despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 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, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, 

digitei. SINOP, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013088-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO PAULO DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE PROCESSO n. 

1013088-70.2017.8.11.0015 Valor da causa:R$ 6.278,93 POLO ATIVO: 

Nome: ESMERALDO PAULO DIAS Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, - DE 

5154/5155 A 6152/6153, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 

78550-412 POLO PASSIVO: Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Endereço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, - DE 5657 A 5789 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM SANTA RITA, SINOP - MT - CEP: 78553-740 Senhor(a): 

Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVENIDA ANDRÉ 

ANTÔNIO MAGGI, - DE 5657 A 5789 - LADO ÍMPAR, JARDIM SANTA RITA, 

SINOP - MT - CEP: 78553-740 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO VIA DJE PROCESSO n. 

1001895-92.2016.8.11.0015 Valor da causa:0,00 POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

731, - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-228 

POLO PASSIVO: Nome: ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO Endereço: RUA 

PROJETADA B, QUADRA 46 LOTE 12, RESIDENCIAL DAURY RIVA, SINOP 

- MT - CEP: 78554-004 Senhor(a): Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 731, - DE 547 A 1015 - LADO 

ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-228 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). Segunda-feira, 16 de 

Dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005172-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005172-82.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015326-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SOUZA OLIVEIRA GAIVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015326-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCILENE 

SOUZA OLIVEIRA GAIVA AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCIO FERNANDO CARNEIRO 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/02/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015332-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DE BARROS COSTA MARQUES GIACON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PBG S/A (REQUERIDO)

EMITE COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARVIN COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015332-98.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:DIANA DE 

BARROS COSTA MARQUES GIACON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MIGUEL TAVARES MARTUCCI POLO PASSIVO: EMITE COMERCIO DE 

PISOS E CERAMICAS LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 12/02/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008837-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN KEILA ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008837-72.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAN KEILA ALMEIDA 

FERREIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Depreende-se 

dos autos que o patrono da parte requerida não foi habilitado nos autos 

por isso não foi intimado da sentença, consequentemente não teve 

oportunidade de recorrer. Não há que se falar em nulidade da sentença, 

uma vez que o requerido apresentou contestação tempestivamente e 

participou da sessão conciliatória, apenas não lhe foi ofertado o prazo 

recursal. Assim, tratando-se de vício de intimação sanável, defiro a 

devolução do prazo recursal para a parte requerida, sob pena de 

preclusão. Determino que a secretária inclua no polo passivo o patrono do 

requerido, qual seja Dr. JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB/SP 103.587. 

Após, com a apresentação do recurso, certifique-se a tempestividade e 

intime-se a parte contraria para contrarrazoar, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito Em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015333-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RICARDO BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015333-83.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:JEAN RICARDO 

BURIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/02/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010696-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013268-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUDGERO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIMA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013268-35.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/02/2020 08:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. WILSON LUDGERO CARDOSO CPF: 

458.916.059-53, VIVIANE SILVA SANTOS CPF: 016.320.491-80, LURDES 

ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: 

WILSON LUDGERO CARDOSO Endereço: Rua BENEDITO AMERICO, S/N, - 

DE 890 A 1110 - LADO PAR, RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 

78556-636 IRIMA LIMA DOS SANTOS CPF: 650.542.611-68 Endereço do 

promovido: Nome: IRIMA LIMA DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

JABOTICABEIRAS, 341, - ATÉ 404/405, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - 

MT - CEP: 78557-703 Sinop, Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008150-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008150-95.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: CASSIO MULLER Para que não haja penhora de 

valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de 

valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo dos autos está 

desatualizado, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

apresente planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, 

a utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação da parte credora, 

arquive-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014832-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1014832-32.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 04/02/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. DIEGO GUTIERREZ DE MELO CPF: 

905.736.761-00, DIEGO GUTIERREZ DE MELO CPF: 905.736.761-00 

Endereço do promovente: Nome: DIEGO GUTIERREZ DE MELO Endereço: 

RUA DOS EUCALIPTOS, 718, - DE 300/301 A 799/800, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-166 Endereço do promovido: Nome: 

AZUL LINHAS AEREAS Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 210, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-040 Sinop, 

Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015346-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINO BIESDORF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

DB FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015346-82.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:LINO BIESDORF 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO REBELLATO ZORZETO POLO 

PASSIVO: CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP 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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/02/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE TEREZA VIEIRA TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PBG S/A (REQUERIDO)

EMITE COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO(A))

MARIANO MARTORANO MENEGOTTO OAB - SC15773 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA SOUZA OAB - SC6260 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000720-63.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIANE TEREZA VIEIRA 

TIRLONI REQUERIDO: PBG S/A, EMITE COMERCIO DE PISOS E CERAMICAS 

LTDA - ME Compulsando os autos, constata-se a decisão encartada aos 

autos no id. 25983532, a qual reconheceu a nulidade da intimação da 

requerida para o comparecimento à audiência de instrução. Sendo assim, 

determino que seja designada, COM URGÊNCIA, audiência de instrução e 

julgamento. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo 

que a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e 

nas hipóteses do § 4º, art. 455 do CPC. Intimem-se as partes, com as 

advertências necessárias. Expeça-se o necessário. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-33.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON ALVES CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER DESPACHANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO CICCONE DE LEO OAB - MT0012364A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011322-33.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: JAKSON ALVES CUNHA 

EXECUTADO: MASTER DESPACHANTE LTDA - ME Diante da inércia da 

parte interessada, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009202-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY PAIXAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009202-92.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIELLY PAIXAO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, não se fez presente na audiência de 

Conciliação, tampouco justificou sua ausência. O art. 51, inciso I, da lei 

9.099/95 assim dispõe sobre essa situação: 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; Assim, não havendo 

justificativa para ausência da parte autora à referida audiência, o 

processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência 
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eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito, se for o caso, comunicando o teor desta 

decisão e para que sejam restituídas as negativações por ventura 

baixadas, em razão da liminar aqui deferida. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça 

(TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª Turma Recursal de Mato 

Grosso, j. 24-6-2009). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. Publicado eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012286-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE NATIELE BENITES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012286-21.2015.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVIANE NATIELE BENITES BARBOSA Diante da inércia da 

parte interessada, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011870-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES (EXECUTADO)

NOILSON HIPOLITO BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011870-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES, 

NOILSON HIPOLITO BUENO Diante da inércia da parte interessada, 

arquivem-se estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003244-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVARENGA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003244-33.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: FABIO 

ALVARENGA DOS SANTOS Diante da inércia da parte interessada, 

arquivem-se estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002576-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIOSUL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002576-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: FIOSUL MATERIAIS ELETRICOS E 

HIDRAULICOS LTDA - ME Diante da inércia da parte interessada, 

arquivem-se estes autos. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011930-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE MARTINEZ MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011930-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIA JAQUELINE 

MARTINEZ MUNHOZ REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Intime-se aparte 

exequente a manifestar-se acerca da alegação da parte executada, 

contida no id. 26383881, onde esta aponta excesso da execução, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010600-57.2016.8.11.0015. REQUERENTE: REGINALDO PICON 

FORNAZIERI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em face da informação de que 

a empresa executada se encontra em recuperação judicial (Autos 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ), importante mencionar os ditames do art. 18 

da Lei 6.024/74, em relação aos efeitos da decretação da liquidação 

extrajudicial: “Art. 18 - A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, 

de imediato, os seguintes efeitos: a - suspensão das ações e execuções 

iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade 

liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar 

a liquidação;” Desta feita, tendo sido decretada a liquidação extrajudicial 
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da Reclamada tornando-a insolvente, é imperioso reconhecer que na 

forma do artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei 9.099/95, não é 

possível o prosseguimento da presente execução segundo o rito dos 

Juizados Especiais, devendo a parte reclamante buscar a satisfação do 

seu crédito pela via própria. “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei;” Corroborando: “ENUNCIADO 51 – Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES)”; “RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O FEITO, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE Foi proferida 

sentença neste feito, condenando a parte demandada ao pagamento de 

R$ 2.500,00 ao autor, a título de indenização por danos morais. O 

demandado recorreu, tendo sido improvido seu recurso. Após o trânsito 

em julgado, houve a intimação do devedor para pagamento no prazo de 15 

dias, pelo que restou silente. Foi determinada a penhora on line de valores, 

que também foi negativa. Após, foi determinada expedição de carta 

precatória de penhora, avaliação, intimação e venda, nos moldes da Lei n. 

11.232/2005. Da mesma forma, resultou negativa, com a informação de 

que a parte demandada encontrava-se em recuperação judicial. Sobreveio 

decisão determinando a extinção do presente processo de execução a 

teor do art. 8º, combinado com o art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 

9.099/95 e art. 6º, § 3º da Lei n. 11.101/2005. A parte autora recorreu, 

alegando que seu crédito não está sujeito ao Juízo Universal da 

Recuperação Judicial, tendo em vista que foi constituído após o 

deferimento daquele pedido. Impossibilidade de tramitação da fase de 

cumprimento de sentença em sede do Juizado Especial Cível, consoante a 

regra do art. 8º, caput, da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 51 do 

FONAJE. Determinada a expedição da respectiva certidão de crédito, 

poderá o credor, querendo, buscar a satisfação de seu crédito pela via 

adequada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO SENTENÇA MANTIDA 

(Recurso Cível Nº 71004970828, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

16/07/2014) (TJ-RS, Data de Julgamento: 16/07/2014, Segunda Turma 

Recursal Cível)”. Diante do exposto, nos termo do art. 8º, caput, da Lei n° 

9.099/95 e Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. Expeça-se certidão de crédito em favor 

da parte reclamante. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. P.I.C. Juiz Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013438-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013438-87.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 04/02/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI 

CPF: 014.953.431-03, ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI CPF: 

014.953.431-03 Endereço do promovente: Nome: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI Endereço: RUA GIULIANA, 468, casa 02, RESIDENCIAL 

FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-382 Endereço do promovido: Nome: 

OI BRASILTELECOM Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, S/N, SCN 

QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

Sinop, Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007697-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERBSON GONCALVES SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007697-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GERBSON GONCALVES 

SARTORI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante GERBSON GONÇALVES SARTORI que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A do valor de R$ 364,86 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

seis centavos), uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, 

alegando fraude. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega 

exercício regular do direito e legitimidade da cobrança do débito por 

inadimplência. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou documento assinado pela parte requerente 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mormente 

que as provas apresentadas não são suficientes a comprovar a 

legitimidade da contratação, porquanto deixou de apresentar contrato 

escrito ou de voz. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 
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dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, já que em análise ao extrato, denoto que há outra restrição lançada 

pelo mesmo banco, contudo é posterior a discutida nesta lide, razão pela 

qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 3.000,00, visto que, a restrição mais antiga está sendo discutida nesta 

lide. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a 

parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

ambos contados da citação; 3) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“3” não seja cumprida. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007697-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERBSON GONCALVES SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007697-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GERBSON GONCALVES 

SARTORI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta a parte 

reclamante GERBSON GONÇALVES SARTORI que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A do valor de R$ 364,86 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e 

seis centavos), uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, 

alegando fraude. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega 

exercício regular do direito e legitimidade da cobrança do débito por 

inadimplência. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou documento assinado pela parte requerente 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mormente 

que as provas apresentadas não são suficientes a comprovar a 

legitimidade da contratação, porquanto deixou de apresentar contrato 

escrito ou de voz. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 
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previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, já que em análise ao extrato, denoto que há outra restrição lançada 

pelo mesmo banco, contudo é posterior a discutida nesta lide, razão pela 

qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 3.000,00, visto que, a restrição mais antiga está sendo discutida nesta 

lide. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a 

parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

ambos contados da citação; 3) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“3” não seja cumprida. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012598-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012598-60.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 04/02/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. LUIZ SERGIO ROSSI CPF: 

233.692.488-91, LUIZ SERGIO ROSSI CPF: 233.692.488-91 Endereço do 

promovente: Nome: LUIZ SERGIO ROSSI Endereço: Avenida DAS 

EMBAÚBAS, 828, 1º ANDAR, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-222 

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA CPF: 825.790.918-15 Endereço do 

promovido: Nome: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA Endereço: Rua DAS 

SERINGUEIRAS, 701, - DE 621/622 A 1070/1071, JARDIM BOTÂNICO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-038 Sinop, Segunda-feira, 16 de Dezembro de 

2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005060-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005060-79.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 04/02/2020 16:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. FORCONTI A FORCA DA 

CONTABILIDADE LTDA - ME CPF: 37.492.907/0001-25, VALDESON 

PEREIRA DA SILVA CPF: 503.954.161-91 Endereço do promovente: Nome: 

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME Endereço: RUA DAS 

PRIMAVERAS, 4.015, - DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-348 Endereço do promovido: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Sinop, 

Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BULHOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003211-38.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/02/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. MARCOS BULHOES DOS SANTOS 

CPF: 096.296.118-30, ADRIANO BULHOES DOS SANTOS CPF: 

096.296.318-65 Endereço do promovente: Nome: MARCOS BULHOES DOS 

SANTOS Endereço: RUA DOS CEDROS, 2506, - DE 2357/2358 AO FIM, 

JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-240 Endereço do promovido: 

Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO 

DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-040 Sinop, Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019. SEDE DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226233 Nr: 3472-59.2015.811.0015

 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: DOMINGO RAMIRO RODRIGUES NUNEZ, LEILA 

CRISTIANE SCMITZ KAFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a inércia da parte executada em promover o pagamento 

mesmo devidamente citada, intime-se a parte autora para manifestar-se, 

no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 4326-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Milano Jordano Silva - 

OAB:16053-O/MT, JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...] Nesse aspecto, não observado terem se esgotado outros 

meios para localizar patrimônio dos devedores. Onde a parte exequente 

não teve a pachorra ao menos de pesquisar bens imóveis, folgando-se na 

busca de informações sigilosas por enquanto inviáveis. Portanto, indefiro 

o pedido de buscas no sistema BACEN CCS, neste momento processual. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371207 Nr: 17393-46.2019.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO CORDEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO G. B. MUNHOZ - 

OAB:OAB/MT 16.033/E

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso III e 321, do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela defesa nos 

autos código nº 371208 e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

suspeito Carlos Eduardo Cordeiro da Luz.INTIME-SE o indiciado do teor 

desta decisão.EXPEÇA-SE alvará de soltura, colocando o autuado em 

liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso.CIENTIFIQUEM-SE o 

Delegado da Polícia Civil e o Ministério Público.Com eventual ajuizamento da 

Ação Penal, TRANSLADE-SE cópia desta decisão.CUMPRA-SE, servindo a 

presente decisão como alvará de soltura/mandado/ofício.De Vera para 

Sinop, 14 de dezembro de 2019.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito 

Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371209 Nr: 17397-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO CORDEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO G. B. MUNHOZ - 

OAB:OAB/MT 16.033/E

 Ante o exposto, DEFIRO as seguintes medidas protetivas em favor da 

vítima KEYLANE COSTA MARTINS e em desfavor de CARLOS EDUARDO 

CORDEIRO DA LUZ: a)Aproximação da ofendida, de seus familiares e 

testemunhas, no limite de 500 (quinhentos) metros; b)Contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de 

comunicação;OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia, a fim de que, nos 

termos do artigo 10, parágrafo único, da Lei n. 11.340/06, fiscalize o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo suspeito, além de que 

encaminhe os autos de inquérito policial com urgência para que se 

verifique se é caso ou não de prisão preventiva.CITE-SE o suspeito, 

cientificando que o descumprimento injustificado das medidas ora 

deferidas pode ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos do artigo 20 da Lei n. 11.340/06 c/c artigo 313, inciso III, do Código 

de Processo Penal, bem como INTIME-O para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar resposta ao pedido.NOTIFIQUE-SE a vítima. Dê-se 

CIÊNCIA ao Ministério Público.Dada à excepcionalidade da medida, sirva a 

presente decisão, acompanhada das cópias do pedido, como Ofício e 

Mandado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De Vera para Sinop, 14 de 

dezembro de 2019.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito Plantonista

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010048-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINATTO SALTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA VIEIRA CARNEIRO COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 

DIAS PROCESSO n. 1010048-46.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

14.645,81 POLO ATIVO: Nome: BENEDITA PINATTO SALTARELLI 

Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 4557, - DE 4313 A 5123 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-402 POLO 

PASSIVO: Nome: LINDALVA VIEIRA CARNEIRO COSTA Endereço: RUA 

DOS CAJUEIROS, 589, - DE 350/351 A 914/915, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-366 Senhor(a): REQUERIDO: LINDALVA 

VIEIRA CARNEIRO COSTA 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 3 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Ante o pedido realizado na 

audiência de conciliação, qual seja conversão de ação de cobrança em 

execução de título extrajudicial. Verifico que o contrato de locação foi 

devidamente assinado por duas testemunhas, preenchendo os requisitos 

do título extrajudicial do art. 784, III do CPC/2015. Assim, não há qualquer 

óbice à conversão da ação de cobrança em execução de título 

extrajudicial, pois possuindo a parte autora tal título, qual seja, o contrato 

de locação devidamente escrito, havendo a previsão de todas as 

obrigações que incumbia à parte ré, possível a cobrança de tais valores 

pela via executiva. Ademais, tendo em vista que a parte ré ainda não foi 

citada poderá a parte autora modificar a causa de pedir e o pedido (art. 

239, I do CPC/2015). Desta forma, converto a ação de cobrança em 

Execução de Título Extrajudicial. Atente-se a secretária a alteração do rito 

e da classe processual. Cite-se a parte executada via edital, com 

fundamento no Enc. Do FONAJE nº37, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser 

publicado uma única vez na rede mundial de computadores, no sítio do E. 
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TJMT e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

certificando-se nos autos. Determino também que seja feita a publicação, 

uma única vez, em jornal local de ampla circulação (art. 257, parágrafo 

único), cujo ônus será da parte autora, devendo juntar aos autos a 

respectiva comprovação. Cumpra-se." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, 

digitei. Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011735-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES E GRECO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE PAULA SANTOS (EXECUTADO)

DILCILENE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 

DIAS PROCESSO n. 1011735-58.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

2.866,11 POLO ATIVO: Nome: GUEDES E GRECO LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA DOS TARUMÃS, 1443-A, - DE 1207 A 1625 - LADO ÍMPAR, 

JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-062 POLO PASSIVO: Nome: 

BEATRIZ DE PAULA SANTOS Endereço: desconhecido Nome: DILCILENE 

APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA Endereço: RUA RIO PRETO, 736, - 

DE 664/665 A 871/872, JARDIM MARIA VINDILINA II, SINOP - MT - CEP: 

78553-057 Senhor(a): REQUERIDO: BEATRIZ DE PAULA SANTOS e outros 

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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros. E ainda, constando caso não efetuado o pagamento ou a nomeação 

de bens à penhora, proceder-se á ao arresto de bens. 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Efetuadas diversas tentativas de 

citação do executado e todas restaram negativas, com fundamento no 

Enc. Do FONAJE n° 37 é possível a citação por edital nas ações de 

execuções de título extrajudicial. “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES).” Dessa forma, expeça-se edital de citação com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Fórum, certificando-se nos autos. Faça constar no edital de citação 

que, ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu. Intime-se. Cumpra-se." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, 

digitei. Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 

DIAS PROCESSO n. 8010135-48.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

3.116,03 POLO ATIVO: Nome: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA 

- EPP Endereço: Avenida DAS SIBIPIRUNAS, 1149, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-001 POLO PASSIVO: Nome: JOSE SOARES SOUSA Endereço: 

Rua MORUMBI, 105, - ATÉ 217/218, JARDIM IBIRAPUERA, SINOP - MT - 

CEP: 78556-822 Senhor(a): REQUERIDO: JOSE SOARES SOUSA 

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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros. E ainda, constando caso não efetuado o pagamento ou a nomeação 

de bens à penhora, proceder-se á ao arresto de bens. 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Pedido de Id. 15639418 pugnando pela 

citação por edital da parte executada para efetuar o pagamento do débito, 

uma vez que esta ação navega desde 2016 e até o presente momento não 

foi encontrada, eis que infrutíferas todas as tentativas de citação. Logo, 

ante a sua não localização, DEFIRO o pedido sobredito, a reconhecer que 

a parte executada está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a 

citação do executado José Soares Sousa por edital, com prazo de 30 

dias, a teor do Enunciado nº 37 do FONAJE e arts. 246, inciso IV, 256, 

inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se devidamente citado, 
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quedar-se inerte, intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se." E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE 

ALMEIDA, digitei. Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014305-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014305-80.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS 

SANTOS EXECUTADO: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015280-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE TEREZINHA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015280-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IONE TEREZINHA NORONHA 

REQUERIDO: TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES 

AVANCADAS LTDA - ME, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos etc. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O 

autor atribuiu valor à causa de R$ 10.000,00, não acrescendo o valor do 

contrato que pretende a rescisão. Como a parte promovente pretende a 

rescisão contratual, o valor atribuído à causa deveria ser acrescido do 

valor do contrato. Dicção do art. 292, inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: 

(...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 
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jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Nessa toada, o 

valor da causa deve corresponder ao do contrato quando debater a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio 

jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da pretensão, a parte 

promovente se libera das obrigações atreladas ao contrato, sendo este o 

proveito econômico discutido. Calha frisar que o valor da causa deve ser 

fixado de acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, 

conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Sem embargos de 

eventual entendimento diverso, o valor da causa, em casos tais, poderia 

até mesmo ser corrigido de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol 

expresso no art. 292 do Código de Processo Civil, sendo que a toda causa 

deverá necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda 

que não tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Isto 

posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, para atribuir o valor 

da causa de acordo como o art. 292, do CPC, sob pena de indeferimento 

da inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, pela 

inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 13 de dezembro 2019. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011220-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA PICHLER SYCHOCKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011220-57.2017.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Posto isso, 

DETERMINO a redistribuição do feito para a 7ª Vara desta Comarca, com 

as anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005048-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANISIA MARIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005048-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADIVANISIA MARIA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias, na qualidade de servidor público municipal. Preceitua o atual 

art. 275 do CPC, conforme as alterações trazidas pela Lei nº 10.44/02, que 

"observar-se-á o procedimento sumário nas causas cujo valor não 

exceda 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo". Todavia, como se 

trata de obrigação que consiste em prestações periódicas (art. 290 do CC) 

e que deve se estender até o trânsito em julgado, após determinação de 

emenda, o autor aportou valor da causa como sendo R$ 73.124,97 

(setenta e três mil e cento e vinte quatro reais e noventa e sete centavos). 

Assim, impõe-se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para 

exame da matéria porquanto o valor superar o teto previsto na Lei 

12.153/2009, em seu art. 2º com a remessa do feito para justiça comum. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.153/09. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

AUSENCIA DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70078164696, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 19/09/2018). (TJ-RS - ED: 70078164696 RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 19/09/2018, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DE 

IPTU. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. COMPETÊNCIA DA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA. A fixação do valor atribuído à causa, 

quando possível de mensuração, deve refletir o proveito econômico 

envolvido na demanda, sob pena, inclusive, de burla ao próprio sistema de 

distribuição da competência. Estabelece a Lei nº 12.153/2009, seguindo a 

premissa básica que norteia os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), que 

a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada tendo 

por base o valor da causa, que não pode ultrapassar o montante 

equivalente a sessenta salários mínimos (art. 2º). Sendo o valor da causa 

superior a 60 salários mínimos quando do ajuizamento da ação, valor 

superior ao teto legal, deve ser afastada a competência da justiça 

especial. Conflito negativo de competência acolhido e declarado 

competente o Juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública de 

Salvador/Bahia. (Classe: Conflito de competência,Número do Processo: 

0023426-70.2016.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida 

Cézar Santos, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em: 18/12/2017 ) 

(TJ-BA - CC: 00234267020168050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida 

Cézar Santos, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 18/12/2017) 

Posto isso, DECLINO a competência para processar e julgar o presente 

feito para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Sinop/MT, devendo serem tomadas as medidas necessária para 

redistribuição perante referida comarca. Empós, DÊ-SE baixa na 

distribuição. INTIMEM-SE. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta 

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

131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011365-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DE SOUZA ARAUJO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMARGO OAB - MT19955/B (ADVOGADO(A))

PAULO MENDES DE OLIVEIRA FILHO OAB - MT25804/O (ADVOGADO(A))

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011365-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TAMIRES DE SOUZA ARAUJO 

KAMINSKI REQUERIDO: ADEMIR JOSE DA SILVA Vistos em regime de 

exceção. I – Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é 

sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que 

será prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça 

possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”, ocorre que a parte aportou aos autos petitório informando que 

não possui cópia do contrato mencionado, fato que afasta a possibilidade 

de concessão da tutela de urgência. No caso vertente, verifico que é 

prudente e recomendável postergar-se a solução do feito para a sentença 

final de mérito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao 

princípio do devido processo legal e seus consectários. Destarte, ao 

analisar as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a existência dos 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela antecipada, 

consistente na prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSENTE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. 
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Impossibilidade de tal concessão, sob pena de violação ao princípio 

constitucional do contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 5º, LV 

da CF. Assim não o fosse e a controvérsia em lide demanda maior dilação 

probatória, não se impondo de imediato deferir a antecipação da tutela 

como requerida. Fato que, em primeiro momento, não restaram 

suficientemente provados, autorizando a concessão. Falta dos requisitos 

essenciais. Anulação ex officio, face a lesão ao princípio constitucional”. 

(Agravo de Instrumento nº 2002.002.06191, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Des. Reinaldo P. Alberto Filho. j. 28.05.2002). Logo, mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. II – DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e CITE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data 

registrada no sistema). Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA O. DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

u ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010985-05.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: ELIANDRA O. DAMACENO - ME Vistos em regime de 

exceção. Peticiona a parte exequente postulando a expedição de ofício a 

todas as operadoras financeiras do país, a fim de encontrar ativos em 

nome da parte executada. O pleito vai indeferido. Muito embora a parte 

executada seja pessoa jurídica, não consta nos autos qualquer 

comprovação de que essa utiliza-se de meios de pagamento on-line. 

Desse modo, a medida pleiteada se mostra ineficaz, isso porque gerará 

uma carga elevada de serviço sem, contudo, proporcionar a mínima 

chance de qualquer resultado útil. Ademais, impõe-se reconhecer que o 

pleito é em sua origem inviável, porquanto a infindável quantidade de 

empresas operadoras de pagamentos on-line no Brasil, por si só, afasta a 

possibilidade de acolhimento da medida requerida. Desse modo, INDEFIRO 

o pedido de id. 24580299, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena extinção e 

consequente arquivamento dos autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – 

CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011869-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR GIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011869-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALCIR BORGES DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: JULIO CEZAR GIMENES Vistos em regime de 

exceção. INTIME-SE a parte executada, por carta com aviso de 

recebimento, para que proceda ao pagamento da condenação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de 10% (dez 

por cento), prevista no artigo 523, §1º, primeira parte, do CPC. Sendo o 

débito pago, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se se concorda com o valor depositado. Não havendo 

manifestações, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, postular o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada no sistema). 

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

Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LOURES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESMEVAL RODRIGUES MALHEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002374-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR LOURES REQUERIDO: 

DESMEVAL RODRIGUES MALHEIROS Vistos em regime de exceção. 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que 

proceda ao pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao valor a multa de 10% (dez por cento), prevista 

no artigo 523, §1º, primeira parte, do CPC. Sendo o débito pago, INTIME-SE 

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

concorda com o valor depositado. Não havendo manifestações, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, postular o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sinop, (data registrada no sistema). Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – 

CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-28.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO GHISI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010158-28.2015.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: GILBERTO GHISI Vistos em regime de exceção. I – 

PROCEDA-SE a busca junto ao sistema RENAJUD, conforme requerido. II – 

Em sendo positiva a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço para a formalização da 

penhora do veículo encontrado na pesquisa. III – Em sendo negativa, 

INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito. IV – Sem manifestação, AO ARQUIVO. V – 

Desde já fica AUTORIZADA a expedição de certidão de dívida em favor da 

reclamante. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada 

no sistema). Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004365-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECI DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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1004365-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDECI DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos em regime de exceção. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Intime-se a parte recorrida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, se desejar. Empós, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

-CGJ

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & ROCESSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000839-24.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SANTOS & ROCESSKI LTDA - 

ME EXECUTADO: CARLA ELIZABETH MALINOWSKI Vistos em regime de 

exceção. Peticiona a parte requerente postulando a expedição de 

mandado de citação. Defiro o pedido, expeça-se mandado de citação no 

endereço indicado no petitório anterior. Cumpra-se. Sinop, (data registrada 

no sistema). Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010779-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010779-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COSTA COMERCIO DE TINTAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILMAR PEREIRA FLORES Vistos em regime de 

exceção. Peticiona a parte reclamante postulando a realização de citação 

por telefone. O pleito vai indeferido. Com efeito, nada obstante aos 

princípios norteadores do juizado especial, entendo que a citação é ato 

processual formal, no qual se deve observar os meios permitidos em lei, 

conforme dispõe o artigo 246 do CPC. Ora, a citação via telefone traz 

insegurança aos autos, isso porque não se pode ter certeza se pessoa 

em posse do terminal móvel é a parte promovida. Anoto, por oportuno, que 

a referida portaria expedida pela Presidência e Corregedoria do TJMT 

versa sobre a intimação de partes que aderirem ao modo de intimação 

online, não se aplicando, dessa forma, a citação, nem mesmo às partes 

que não aderirem ao método eletrônico. Desse modo, indefiro o pedido de 

citação por telefone. No mais, intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar endereço para citação, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Sinop, (data registrada no sistema). Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 - CGJ

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001695-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROCKENBACH & 

ROCKENBACH LTDA REQUERIDO: KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos em regime de exceção. Certifique-se o 

trânsito em julgado da presente demanda. Logo depois, intime-se a parte 

executada, por carta com aviso de recebimento, para que proceda ao 

pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao valor a multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523, 

§1º, primeira parte, do CPC. Sendo o débito pago, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se se concorda 

com o valor depositado. Não havendo manifestações, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, postular o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012554-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES BIAZIBETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012554-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: EDUARDO SOARES 

EXECUTADO: CRISTIANO ALVES BIAZIBETTI Vistos em regime de 

exceção. Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supramencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime 

de Exceção Portaria n. 131/2019 -CGJ

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON TEIXEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000198-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KLEYTON TEIXEIRA QUEIROZ 

REQUERIDO: RICARDO REBOUCAS DE SOUZA Vistos em regime de 

exceção. Diante da justificativa apresentada, designe-se audiência de 

conciliação conforme pauta do juízo. Após, expeça-se mandado de 

citação, no endereço indicado no petitório de id. 20483081. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop, (data registrada no sistema). Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 -CGJ
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009062-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO REAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009062-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALAIDE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, PORTO REAL 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA Vistos em regime de exceção. 

Trata-se se pedido de Embargos de Declaração interposto por ALAIDE 

RODRIGUES DA SILVA, em relação à decisão de id. 25660604, que 

revogou a sentença de id. 16999218 e determinou o prosseguimento do 

feito. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, RECEBE-SE o presente embargo e 

REVOGA-SE a decisão de id. 25660604, mantendo todos os termos da 

sentença de id. 16999218. DETERMINO à secretaria que designe audiência 

de conciliação, procedendo com as devidas intimações. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001663-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY CRISTIANE MARTINS GALANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1001663-46.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

EXECUTADO: KELY CRISTIANE MARTINS GALANI Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o (a) executado (a) até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens passíveis 

de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do inciso primeiro 

artigo supra. 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) podendo o (a) 

mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do NCPC); 4. 

Apresentada a defesa do( a) executado (a), certifique-se, intimando o(a) 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito. 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em conta do executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que 

este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002780-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADILSON ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em virtude da divergência de 

informações encontradas na petição de Id. 26318769, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 dias, 

pugnando o que de direito entender, ciente que seu silêncio acarretará no 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012195-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012195-79.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DAGMAR DE VASCONCELOS 

SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo 

pela r. decisão de Id. 26653154, em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, a parte autora promoveu a emenda da 

inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, parágrafo único, da 

Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A sentença mencionará os 

elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se 

admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido”. Verificado que com a realização do aditamento, o proveito 

econômico pretendido, ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, que é de 60 salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da 

Lei n° 12.153/2009: “Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a 

inviabilidade de prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, 

uma vez que o objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, 

tratando-se de incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao 

Juízo competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015242-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS ZAVADZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WINTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015242-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA THAIS ZAVADZKI 

REQUERIDO: JULIANO WINTER Vistos etc. A procuração é pressuposto de 

existência e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja demonstração deverá instruir a inicial. Dicção dos 

arts. 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto resulta no 

indeferimento da petição inicial ou, cessado o mandato outorgado, na 

extinção do processo, conforme o caso, a teor dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, ambos do mesmo diploma instrumental. Ademais, 

necessário que a parte promovente acoste aos autos o extrato do veículo, 

a fim de demonstrar que o bem móvel encontra-se efetivamente em seu 

nome, até porque o documento indica com precisão os débitos lançados e 

seus respectivos valores e datas, bem como o comunicado de venda do 

automóvel, acaso realizada a obrigação disposta no art. 134 do CTB. 

Nessa perspectiva, imprescindível que a parte autora esterque a inicial, 

acostando documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito, 

visto que indispensáveis ao juízo de cognição sumária, a teor do art. 319, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Destarte, determino à parte autora 

para, querendo, no prazo de 15 dias, carrear procuração regular e demais 

documentos, conforme indicado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT,16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013073-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITANA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013073-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ARITANA AGROPECUARIA LTDA Vistos etc. 

Estranhamente a parte autora foi intimada para impugnar embargos à 

execução já sentenciado nos autos, de qualquer forma, não sabendo este 

Juízo explicar de que maneira se deu tal intimação e nem o porquê, resta 

apenas determinar a desconsideração da intimação publicada. Adiante, 

tendo em vista a inércia da parte executada em promover o determinado 

no Id. 25981836, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014983-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT27666/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014983-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a inicial com 

inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 

do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado 

n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se a parte requerida para 

responder em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte requerida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015019-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA DE ANDRADE SARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015019-40.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LINDAURA DE ANDRADE SARI 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

requerido. Cite-se a parte requerida para responder em até 30 dias, 

conforme enunciado retromencionado. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a 

parte requerida de que deverá fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei n.º 12.153/2009. Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015217-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR LIMA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015217-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SILVIO CESAR LIMA JARDIM 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela, aviada por Silvio César Lima 
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Jardim em face de Águas de Sinop S.A, ambos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciado a probabilidade do direito. In casu a parte promovente não 

traz aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie que o 

empreendimento se encontra efetivamente regular e nos termos exigidos 

para instalação e ligamento do hidrômetro de água, já que a negativa foi 

em razão de irregularidades no empreendimento. Sendo assim, ao analisar 

o pedido, verificado a ausência de provas razoáveis a confirmar a tese 

expendida, visto que inexiste nos autos qualquer prova que contraponha a 

negativa da promovida, a impossibilitar este Juízo de admitir a tutela de 

urgência. Portando, a documentação coligida não é suficiente para 

comprovar os fatos articulados na inicial, não exsurgindo de plano que a 

parte ré nada possa ter de razoável contra a tese. Probabilidade do direito 

questionável, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Não se 

descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória sejam 

vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada até o 

momento. Contudo, não antevejo os requisitos cumulativos do art. 300 do 

CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Ausente a probabilidade do 

direito. Dicção do art. 300 do CPC. Cite-se a parte requerida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 

2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015257-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAYS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015257-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARIANE TAYS LOPES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Ariane Tays Lopes de Oliveira em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência merece acolhida. A causa de pedir desta demanda centra-se na 

tese de adimplemento do débito que originou o protesto lançado pela parte 

promovida. Ao que informa o documento agregado no processo, Certidão 

Positiva de Protesto colacionada no Id. 27376357, tendo como credora a 

parte promovida, protesto lavrado em 29/11/2019, no valor de R$ 178,42. 

Noutro giro, o comprovante de pagamento aviado no Id. 27376360 está 

datado em 25/11/2019, no valor de R$ 178,42, a indicar que o protesto é 

indevido. É indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente 

em relação à continuidade do protesto lançado em nome da parte autora, 

se o provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. 

Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso 

ao crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Noutro giro, o provimento a ser adiantado 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 
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300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba. Dessa 

forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela 

legislação processual, com razoável firmeza a probabilidade de o direito 

da parte autora sagrar-se reconhecido, evidenciando, ainda, a urgência 

no provimento liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela 

de urgência pretendida. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à empresa requerida que promova a 

suspensão dos efeitos do protesto efetivado junto ao 2º Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop, no valor de R$ 178,42 (Id. 27376357) 

no prazo de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro 

a inversão do ônus da prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Quanto ao pleito 

de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014282-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CARLA THOMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014282-37.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: EDINEIA CABRAL CARRASCO - 

ME EXECUTADO: ANDRESSA CARLA THOMAS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 
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oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015046-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULMAR SOARES DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA VEIGA BESSANI DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015046-23.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JULMAR SOARES DE MOURA 

EXECUTADO: LUANA DA VEIGA BESSANI DISTRIBUIDORA - ME Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, 

cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. 

A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 16 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000177-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido no id. 21953658. Em atendimento ao que 

dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam 

os autos no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 
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para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002800-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HEINZ WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO PAJANOTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002800-63.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO HEINZ WINTER 

EXECUTADO: VALTER ANTONIO PAJANOTI Proceda-se o bloqueio on-line 

via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 

2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007697-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007697-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: KELLY KARLA HOFFMANN 

01292813105 EXECUTADO: JUCINEI DOS SANTOS Proceda-se com a 

tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o 

credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010716-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE DAHM BEZERRA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUFORTTE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010716-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ILSE DAHM BEZERRA DA 

ROCHA - ME REQUERIDO: CONSTRUFORTTE MONTAGENS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme 

requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011322-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. SIMONETTO - VEICULOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011322-91.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: D. A. SIMONETTO - VEICULOS - 

EPP EXECUTADO: ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR Proceda-se 

com a tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o 

credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013401-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO SINOP LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013401-77.2015.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: REFRIGERACAO SINOP LTDA - ME 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido. Em 

atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - 

CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à escrivania, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013645-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEIXEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013645-69.2016.8.11.0015. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

DANIEL TEIXEIRA SILVA Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD 

conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maiara Camila Schmeing (EXECUTADO)

CESAMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Deivid Luiz de Oliveira (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000116-05.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDNALDO COLLI EXECUTADO: 

MAIARA CAMILA SCHMEING, DEIVID LUIZ DE OLIVEIRA, CESAMAR DOS 

SANTOS SILVA Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme 

requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE APARECIDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000173-23.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: REGIANE APARECIDA DE ARAUJO Proceda-se o bloqueio 

on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe 

o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOSMAR LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000308-35.2016.8.11.0015. REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA REQUERENTE: 

CLEOSMAR LOPES RODRIGUES Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005823-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BARTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005823-17.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: RAFAEL LUIZ BARTH Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 
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levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010660-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR ESMERALDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010660-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EDILSON DE SOUZA SANTO 

EXECUTADO: SILMAR ESMERALDO DA SILVA Cumpra-se a determinação 

contida no id. 22986568. Com o aporte das informações, intime-se a parte 

exequente a manifestar-se aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013349-81.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON LUCIO FRASSON 

EXECUTADO: EVERSON BREMIDE Proceda-se com a tentativa de bloqueio 

on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010863-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010863-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD 

conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013114-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE COUTINHO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013114-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

KATIANE COUTINHO LIMA Cumpra-se a determinação contida no id. 

25634971. Com o aporte das informações, intime-se a parte exequente a 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO OURO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010157-09.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DEPOSITO OURO VERDE LTDA 

- EPP EXECUTADO: ELSON JOSE DOS SANTOS Proceda-se o bloqueio 

on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe 

o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000313-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000313-57.2016.8.11.0015. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 
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EXEQUENTE: LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS Proceda-se o bloqueio 

on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe 

o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010660-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR ESMERALDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010660-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EDILSON DE SOUZA SANTO 

EXECUTADO: SILMAR ESMERALDO DA SILVA Cumpra-se a determinação 

contida no id. 22986568. Com o aporte das informações, intime-se a parte 

exequente a manifestar-se aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013483-11.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALTEMIR RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO(A))

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LINCOLN TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013483-11.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDIVALDO DOS SANTOS 

EXECUTADO: ALTEMIR RAMOS DA SILVA, TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA - 

EPP Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido. Em 

atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - 

CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à escrivania, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAISA KAISA MARINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001124-17.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: LAISA KAISA MARINS DE OLIVEIRA Proceda-se com a 

tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes para nela 

comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o 

credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001155-37.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: WALTER FERNANDES DE 

SOUZA Proceda-se com a tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para nela comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da 

oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). 

Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002244-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002244-61.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE ROBERTO DE MORAES - ME 

Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido. Em 

atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - 

CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à escrivania, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 
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inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009039-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009039-83.2017.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

FATIMA SOUZA AMARAL Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD 

conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013349-81.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON LUCIO FRASSON 

EXECUTADO: EVERSON BREMIDE Proceda-se com a tentativa de bloqueio 

on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004316-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004316-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: DIEGO RODRIGUES CARPES Proceda-se o 

bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao 

que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à escrivania, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013349-81.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BREMIDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013349-81.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDSON LUCIO FRASSON 

EXECUTADO: EVERSON BREMIDE Proceda-se com a tentativa de bloqueio 

on-line via BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes para nela comparecerem, 

advertindo-se a parte reclamada da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) 

dias. Intimem-se e cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-45.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NAZZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010185-45.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: LEANDRO NAZZARI 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Diante da inércia da parte interessada, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001155-37.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: WALTER FERNANDES DE 

SOUZA Proceda-se com a tentativa de bloqueio on-line via BACENJUD. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para nela comparecerem, advertindo-se a parte reclamada da 

oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). 

Infrutífera, ouça o credor em 05 ( cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008907-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008907-89.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EXECUTADO: MANOEL DE 

OLIVEIRA Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme 

requerido no id. 2164117. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 

1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010659-33.2017.8.11.0015

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:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010659-33.2017.8.11.0015. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

DENIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011109-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DE SOUZA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011109-85.2016.8.11.0015. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

ROSILENE DE SOUZA DUTRA Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011683-79.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA CAROLINE SILVA LOTERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO J METELO TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011683-79.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: KAMILLA CAROLINE SILVA 

LOTERIO EXECUTADO: EVANDRO J METELO TRANSPORTES - ME 

Compulsando os autos, nota-se que a parte promovida é uma empresa 

individual e tem como proprietário o senhor EVANDRO JOSÉ METELO, 

razão pela qual, diante da inexistência da distinção patrimonial, a confusão 

patrimonial é indiscutida, razão pela qual, DEFIRO o pedido de bloqueio 

online presente no id. 25893980. Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º 

do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à 

escrivania, que deverá proceder a intimação da parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser 

levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome 

do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a 

requerimento das partes. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013153-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA GUARUJA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013153-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANA KAROLINA DOS 

SANTOS VIEIRA REQUERIDO: ELETRONICA GUARUJA, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. - ME Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD 

conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013638-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DEL SENT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013638-77.2016.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

EDSON DEL SENT Proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD conforme 

requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder a intimação da parte executada para, querendo e no 

prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos permanecer em 

sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 

10 dias. Por fim, consigno que, a decisão poderá ser levada a protesto 

(Art. 517 CPC), ou ser determinada a inclusão do nome do executado em 

cadastro de inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. 

Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006091-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006091-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR PASQUALOTTO 

REQUERIDO: MARISTELA CANABARRO DE AMORIM Proceda-se o 

bloqueio on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao 

que dispõe o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a 

penhora, retornem os autos à escrivania, que deverá proceder a intimação 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013462-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013462-98.2016.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA Vistos em regime de exceção. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Diante da 

inexistência de bens, nos termos do que dispõe o artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo. DEFIRO, desde já, a 

expedição de certidão de dívida, conforme disposto no Enunciado 76 do 

FONAJE, ficando sob responsabilidade do exequente providenciar os 

meios para a correta notificação do executado. Preclusas as vias 

impugnativas e o exequente nada requerendo, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sinop, (data registrada no 

sistema). Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013036-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ZMYSLONY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

A parte Embargante, aduziu em suas razões omissão quanto à análise das 

teses de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, quanto a alegada ausência 

de desnível e quanto à sua conduta. Cada um dos tópicos sustentados 

pela parte Embargante foi analisado, havendo a devida fundamentação 

quanto a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva ao presente 

caso; bem como, quanto as condições da pista e responsabilidade da 

parte Requerida. Portanto, a sua intenção tentar rediscutir a matéria 

probatória dos autos, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. 
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TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS 

QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os 

embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer CONTRADIÇÃO na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013002-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. BACHINSKI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DE SOUZA RODRIGUES KAMINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013002-14.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: A. C. B. BACHINSKI & CIA LTDA 

- ME EXECUTADO: LUCILEIA DE SOUZA RODRIGUES KAMINSKI Vistos em 

regime de exceção. Intimada a parte promovente para dar andamento ao 

feito, deixou que o prazo se esvaísse sem qualquer manifestação nos 

autos. Tal conduta é suficiente para caracterizar o abandono do processo 

por parte daquele cujo interesse, em tese, deveria estar mais aflorado. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto é de se entender 

vigente entre ela e o seu advogado o princípio da confiança, fato bastante 

para dispensar tal diligência. Posto isso, é que julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro na norma do art. 485, inciso III, do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Sinop, (data registrada 

no sistema). Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Portaria n. 131/2019 - CGJ

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006201-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON RIBEIRO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joel Cardoso Farias (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006201-36.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ILTON RIBEIRO DE ANDRADE 

EXECUTADO: JOEL CARDOSO FARIAS Vistos em regime de exceção. 

Intimada a parte promovente para dar andamento ao feito, deixou que o 

prazo se esvaísse sem qualquer manifestação nos autos. Tal conduta é 

suficiente para caracterizar o abandono do processo por parte daquele 

cujo interesse, em tese, deveria estar mais aflorado. Desnecessária a 

intimação pessoal da parte, porquanto é de se entender vigente entre ela e 

o seu advogado o princípio da confiança, fato bastante para dispensar tal 

diligência. Posto isso, é que julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro na norma do art. 485, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Sinop, (data registrada no sistema). Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 - CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002731-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTENOR BALDOINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em regime de exceção. 

Intimada para manifestar-se quanto ao cumprimento da obrigação, essa 

quedou-se inerte. Diante disso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro 

extinto o processo. Arquivem-se os autos. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 - CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008155-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008155-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDA FARIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em regime de exceção. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do 

CPC/2015. É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam postular o 

aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na 

hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da 

matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de 

declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por 

ausência de vício na sentença embargada. Publique-se. Intimem-se. Sinop, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FAXO DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007950-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL FAXO DE ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

em regime de exceção. Trata-se de embargos de declaração movidos por 

RAFAEL FAXO DE ARAÚJO em razão da sentença proferida por esse 

juízo no id. 20125091, alegando que o quantum indenizatório foi fixado em 

R$ 2.000,00, porém estaria escrito por extenso o valor de três mil reais, 

entre parênteses. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 535, inciso I, do CPC permite a promoção 

dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

contradição existente em decisão judicial. E outra não é a situação 

visualizada nos autos, já que ficou, registrado, de forma diferente, a grafia 

do valor indenizatório determinado em sentença. Posto isso, CONHEÇO e 

ACOLHO os embargos de declaração de id. 20257168, razão porque 

supro a contradição apontada, devendo constar na decisão de id. 

20125091 que “2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos contados da citação”, 

mantendo-se os demais termos da decisão. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se com as baixas de estilo. 

Sinop-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009694-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA VIEIRA ROCHA FERRONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009694-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE DE FATIMA VIEIRA 

ROCHA FERRONATTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em 

regime de exceção. Recebem-se os embargos de declaração, uma vez 

preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a 

decisão, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não restam evidenciados vícios a que alude o art. 1.022, do 

CPC/2015. Na hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o 

reexame da matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos 

embargos de declaração. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de 

declaração por ausência de vício. Ademais, recebo o recurso inominado 

interposto no id. 25460629 em seu efeito devolutivo. Decorrido o prazo 

para apresentação de contrarrazões pela parte recorrida e após 

devidamente certificado pela Secretaria deste Juizado, encaminhem-se os 

presentes autos à Egrégia Turma Recursal Única para apreciação do 

recurso interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-71.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIS BARBOSA DE ALEXANDRE PAROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011809-71.2010.8.11.0015. REQUERENTE: BEATRIS BARBOSA DE 

ALEXANDRE PAROLIN REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos em regime de exceção. Intimada para se 

manifestar quanto aos valores depositados no id nº 17752333, a parte 

promovente nada requereu o que denota sua concordância tácita com a 

quitação. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Arquive-se Sinop-MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria 

n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012399-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA BENTA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012399-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA MARTA BENTA DA 

SILVA CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em regime de 

exceção. Trata-se embargos de declaração opostos pelo exequente. 

Acusa o embargante vício de contradição na sentença que determinou o 

prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento “do saldo remanescente, 

observando o item “8” do voto da Excelentíssima Doutora Valdeci Moraes 

Siqueira, relatora do recurso inominado, sob pena de ser acrescida ao 

valor a multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523 §1º, primeira 

parte, do CPC. ” Pede o acolhimento dos embargos para a aplicação do 

prazo de 15 (quinze) dias, assim como previsto no artigo 523, caput, do 

Código de Processo Civil, para realizar o pagamento. Compulsando os 

autos, verifica-se que assiste razão ao embargante. O artigo 523 do 

Código de Processo Civil é claro quanto ao prazo de 15 dias, tendo a 

decisão incorrido em mero erro material. Ante o exposto, com fulcro no art. 

1022, inciso III, do Código de Processo Civil, ACOLHE-SE os embargos de 

declaração para sanar o erro material, passando a decisão a ter a 

seguinte redação: “Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o saldo 

remanescente, observando o item “8” do voto da Excelentíssima Doutora 

Valdeci Moraes Siqueira, relatora do recurso inominado, sob pena de ser 

acrescida ao valor a multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 523 

§1º, primeira parte, do CPC. ” No mais, considerando a manifestação 

juntada no id. 26968966, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

manifestar o que entender de direito, no prazo legal. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

– CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010878-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO JOSE ZANCHETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010878-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO JOSE 

ZANCHETTE REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos em regime 

de exceção. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença se quedou omissa quanto aos valores 

debitados da conta do embargante. Conheço os embargos porquanto 

tempestivamente opostos. No mérito, impõe-se acolher os embargos. Após 

a detida verificação percebe-se que de fato há omissão na sentença, uma 

vez que reconheceu que a embargada realizou o débito sem qualquer 

adminículo probatório. Na peça de contestação a embargada não junta 

prova alguma que comprove efetivamente a devolução do valor, assim, 

impõe reconhecer que não houve a devida restituição. Posto isso, deverá 

ser restituído o valor Seja empresa Ré condenada à repetição do indébito 

sobre o valor cobrado na data de 18/09/2017, qual seja, R$ 3.924,20 (três 

mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), mais as devidas 

correções. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de 

pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada 

ao caso concreto, resta a aplicação no caso em apreço de efeitos 

modificativos, de modo a corrigir o valor da condenação. Conforme a 

emenda: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. 

CONTRADIÇÃO. 1. O recurso de embargos de declaração constitui-se em 

eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, 

facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou 

obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua 

decisão. Por isso mesmo preconiza Pontes de Miranda que “os juízes e 

tribunais devem atender, com largueza, aos pedidos de declaração”, 

complementando o STF, com destaque, que estes “consubstanciam 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal. 2. 

Constatada a ocorrência de contradição quanto a fixação de honorários 

recursais, mister o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos 

modificativos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70081130007, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em: 30-07-2019) Postos isso, acolho os 

embargos para, esclarecendo a omissão, CONDENAR a parte reclamada a 

restituir a quantia de R$ 3.924,20 (três mil novecentos e vinte e quatro 

reais e vinte centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo 

IGPM/FGV a partir do efetivo desembolso e juros de 1% a partir da citação. 

Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se com as baixas de estilo. Sinop, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 – CGJ

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012678-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE LEHMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

KARINA DA SILVA FERREIRA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA CRISTINA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

DAMIÃO LUCIVANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012678-58.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ANELISE LEHMEN 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos em regime de 

exceção. Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. Expeça-se alvará judicial, conforme 

requerido pelas partes. Após, arquivem-se os autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

- CGJ

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE DE SOUZA LIMA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000109-42.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO SERGIO PARRERA 

BENITEZ EXECUTADO: RAIANE DE SOUZA LIMA DE ARAUJO Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação (ID nº 27210590), com a concordância da 

exequente quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos 

valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 

27296629). Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor 

da parte executada, o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores de R$ 486,34 (ID nº 26705366) observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 27296629. 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. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009600-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA HERONDINA BOFF SLOVINSKI BELGROVICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009600-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): KATIA HERONDINA BOFF 

SLOVINSKI BELGROVICZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA proposta por KATIA HERONDINA BOFF 

SLOVINSKI BELGROVICZ em face de ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE SINOP. A promovente Requerente encontra-se em 

tratamento para infertilidade, onde faz-se necessário o uso de altas doses 

de estrogênio no preparo endometrial, que, quando do uso, há 

possibilidades de ocorrência de eventos tromboembólicos, necessitando 

assim, imprescindivelmente de uso de ENOXOPARINA 60 MG, durante o 

preparo (10) dez a (12) doze dias e, uso continuado durante a gestação 

mais 45 (quarenta e cinco) dias após o parto. Em sua contestação (id nº 

22507882) a primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, 

arguiu pela existência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, 
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impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela 

inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a segunda requerida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, manifestou-se no sentindo de que não consta na 

relação do REMUNE o referido medicamento, razão pela qual não possui 

estoque do mesmo. A PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não 

comporta acolhimento; isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do 

cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e não havendo 

outras questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo ao mérito. A petição inicial veio acompanhada de exames e 

receituário médico prescrito por médico indicando à promovente o uso do 

medicamento solicitado e confirmando a necessidade deste (id nº 

21920851) eis que portadora de trombofilia há risco gestacional. A saúde 

é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que 

nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua 

garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da 

Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 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 consequência 

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 INCONSEQUENTE. - 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 inconsequente, 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. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou 

quais medicamentos cada enten deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 253 de 721



nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 

presente feito há demonstração da necessidade do medicamento 

prescrito. Apesar de aduzir que existem outros medicamentos que podem 

substituir o medicamento solicitado pelo médico que assiste a promovente, 

nenhum dos promovidos demonstrou que aludidas opções são aplicáveis 

ao quadro clínico da promovente. Cabia e cabe ao médico que assiste o 

paciente prescrever o melhor tratamento. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Ausência interesse de agir. Pedido 

administrativo. Desnecessidade. Versando a demanda sobre fornecimento 

de medicamentos ou tratamento para prevenção da saúde, nada impede 

que a parte postule diretamente seu direito em juízo, garantia individual 

insculpida no art. 5º, XXXV, da CF, não se afigurando falta de interesse 

processual a ausência de prévio requerimento administrativo. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento 

preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu 

competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento 

correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do 

atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do 

paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em 

filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, 

pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico 

adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os 

princípios da isonomia e da legalidade. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70080118193, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019 - grifo nosso). 

Compulsando os autos, verifico, que conforme ID 23699180 e 22779735, 

foi disponibilizado o medicamento, pelo prestador particular MEDEIROS E 

CIA LTDA, através de bloqueio judicial, no entanto, ainda não expedido o 

respectivo alvará. EXPEÇA-SE os competentes alvarás de liberação, com 

o consequente levantamento dos valores R$ 26.134,00 referente a NF de 

id 22779737 e R$ 4.027,50 referente a NF de id 23699407 , a serem 

transferidos para o prestador de serviços (nota fiscal) em conta bancária 

informada em Id. 22779736. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id nº 22000286 que determinou o fornecimento do 

medicamento Enoxaparina 60mg. E considerando que a obrigação já foi 

cumprida JULGO EXTINTO O FEITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devi P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003051-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE LOPES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL), 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por JORGE 

LOPES em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP, 

pleiteando o FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

ARTROPLASTIA TOTAL QUADRIL DIREITO. Relata o Autor, que foi 

acometido por artrose bilateral de quadris. O parecer emitido pelo Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT aponta a não urgência do caso (id. 18621404). A 

tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo (Id. n. 18642104). Tendo o 

Reclamante pleiteado reconsideração da decisão, o pedido restou 

atendido, sendo deferida liminar no id. 19475756. Citadas, ambas as 

partes Reclamadas apresentaram contestação. Por seu turno a segunda 

requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (id nº 19469851) 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a observância ao 

Princípio da Reserva do Possível. Atento aos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, passo ao julgamento antecipado da 

lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. É o breve 

relato. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na 

Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo 

obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 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 consequência 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 INCONSEQUENTE. - 

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 inconsequente, 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. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Por fim, verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na 

decisão que concedeu a tutela em caráter liminar. E, razão do não 

cumprimento da liminar o Reclamante pleiteou o bloqueio judicial, sendo o 

pedido deferido e bloqueado o valor de R$ 52.090,00 na conta da 

Reclamada. Registro que, diante do bloqueio judicial, o valor foi transferido 

para a conta judicial e posteriormente liberado à apresentante do 

orçamento. No id. 24918346 foi informado pelo Reclamante a realização do 

procedimento. No id. 25194149 foram apresentadas as notas fiscais dos 

procedimentos no valor. Sendo realizada expedição de alvará. Por fim, 

devidamente intimadas as partes Requeridas deixaram transcorrer in albis 

o prazo para manifestarem-se quanto ao valor da Nota Fiscal apresentada 

na prestação de contas em cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do 

Provimento nº 02/2015. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

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

Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id 

nº 18642104 e CONDENAR, solidariamente, as promovidas a custearem a 

realização dos procedimentos pleiteados e deferidos em sede liminar e 

tratamentos correlatos ao diagnóstico, consignando-se que houve o 

exaurimento da tutela antecipada conforme última manifestação (id. Num. 

24918346). Considerando que já houve a expedição do Alvará de número 

564821-1 / 2019 no valor de R$ 52.914,70, resta, caso ainda não tenha 

ocorrido, a liberação do mesmo ao beneficiário ROGERIO DE OLIVEIRA 

MENDONCA. Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009593-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA BOSSONE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA, proposta por ANGELA BOSSONE DE OLIVEIRA 

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT. Foi 

deferida liminar no id. 22006859. Em sua manifestação à primeira 

requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, informou que o medicamento 

Enoxaparina foi incorporado recentemente a lista de medicamentos do 

SUS. Por seu turno a segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou 

contestação relata que o medicamento Enoxaparina 40 mg, não está 

comtemplado na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – 

REMUNE – Decreto 140/2018, observância ao Princípio da Reserva do 

Possível e ausência de demonstração de hipossuficiência financeira. A 

petição inicial veio acompanhada de receituário médico indicando à 

promovente o uso continuo do medicamento solicitado. A promovente 

conta atualmente está na 9ª. semana de gestação e conforme se extrai do 

laudo médico acostado aos autos, foi diagnosticada com trombofilia 

(SAF-anticardiolipina). Por ser portadora de doença descrita como 

Síndrome Anticorpo Anticardiolipina, CID – D68.-8, bem como necessita da 

disponibilização do medicamento: Enoxaparina 40MG, ou (heparina de 

baixo peso molecular), das marcas CLEXANE® ou VERSA®, uma vez ao 

dia, totalizando 257 doses do referido medicamento, entre a fase atual e 

após o parto por 40 dias. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, 

petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, 

sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Conforme se 

verifica dos dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender 

sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação 

de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. A tese firmada 

foi publicada em 21/09/2018 nos seguintes termos: A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do 

medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 

Porém, houve a modulação dos efeitos, nos seguintes termos: Modula-se 

os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima 

elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos 

processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão 

embargado, ou seja, 4/5/2018. Havendo o julgamento pelo colegiado não 

há que falar-se em suspensão deste feito que comporta julgamento. Uma 

vez que a presente demanda foi distribuída em 21/02/2017 estará inserida 

na modulação dos efeitos adotada pelo C. STJ. Apesar de aduzir que 

existem outros medicamentos que podem substituir o medicamento 

solicitado pelo médico que assiste a promovente, nenhum dos promovidos 

demonstrou que aludidas opções são aplicáveis ao quadro clínico da 

promovente. Cabia e cabe ao médico que assiste o paciente prescrever o 

melhor tratamento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. Ausência interesse de agir. Pedido administrativo. 

Desnecessidade. Versando a demanda sobre fornecimento de 

medicamentos ou tratamento para prevenção da saúde, nada impede que 

a parte postule diretamente seu direito em juízo, garantia individual 

insculpida no art. 5º, XXXV, da CF, não se afigurando falta de interesse 

processual a ausência de prévio requerimento administrativo. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento 

preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu 

competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento 

correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do 

atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do 

paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em 

filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, 

pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico 

adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os 

princípios da isonomia e da legalidade. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70080118193, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019 - grifo nosso). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR solidariamente as requeridas à fornecerem Enoxaparina 

subcutâneo 40MG, 1 dose diária, durante toda a gravidez e após o parto 

por 40 dias e confirmar a liminar de 22006859. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008331-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BRANDAO DE ALMEIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Processo: 1008331-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MONICA BRANDÃO 

DE ALMEIDA ARAÚJO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER PROPOSTA por MONICA BRANDÃO DE ALMEIDA ARAÚJO em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Conforme 

petição juntada no id nº 24925230, a patologia que acometia a autora e a 

impulsionou ao ajuizamento da ação deixou de existir antes de acolhidas 

quaisquer das pretensões formuladas na inicial, razão pela qual, ante a 

perda superveniente do interesse processual, manifestou-se pela 

extinção do feito. Diante disso, acolho o pedido formulado pela autora e, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, por ausência do interesse processual. 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, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIA 

VAREJO S/A em face da sentença proferida no id nº 22443605 que julgou 

parcialmente procedente o pedido. Sustenta o Embargante que houve 

OMISSÃO deste Juízo em proferir sentença condenatória de mérito em 

detrimento do pedido de homologação de acordo formulado no id nº 

9805976. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verfica-se que 

ambos os Embargos comportam acolhimento eis que a sentença 

questionada não observou o pedido formulado no id nº 22717921. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO para REVOGAR a SENTENÇA proferida no id nº 22443605 e 

em ato contínuo HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004707-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ROMERO PODGAISKIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SPE - 

ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA aduzindo em síntese 

ERRO MATERIAL pela menção de condenação solidária das promovidas 

no dispositivo sentencial e OBSCURIDADE quanto a rescisão e multa 

contratual. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A irresignação da Embargante 

prospera em parte. Há incorreções verificadas no dispositivo sentencial 

no que tange a utilização de expressões relativas a litisconsórcio passivo 

e a condenação em pedido impossível de rescisão contratual eis que 

celebrado distrato prévio ao ajuizamento da demanda. Todavia no que 

tange aos demais argumentos estes possuem nítido caráter de 

rediscussão do mérito e que é incabível na via eleita. Pelas razões 

exposta, na sentença embargada extrai-se que houve a limitação do 

percentual a ser descontado em 20% do saldo total adimplido. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOUS-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO para retificar o dispositivo sentencial abaixo 

ementado e mantendo a sentença em todos os seus termos. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida restituir em parcela 

única, solidariamente, o percentual de 80% (oitenta porcento) do valor total 

adimplido, qual seja, R$ 6.570,53 (seis mil e quinhentos e setenta reais e 

cinquenta e três centavos), após devidamente atualizado pelo INPC a partir 

do vencimento das respectivas parcelas e com incidência de juros legais à 

partir da última citação das parte Requeridas e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

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

interposição de recurso inominado pela parte Requerida, intime-se a parte 

Requerente para que apresente contrarrazões no prazo legal; após, 

façam os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007927-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007927-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO DE COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ESPECÍFICA proposta por CLAUDIO DE COSTA em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. O promovente, por 

recomendação médica, pleiteou a realização de CATETERISMO CARDÍACO 

com urgência conforme laudo médico anexado aos autos (ID nº 20646082) 

em decorrência de quadro de Síndrome Coronariana Aguda. Intimados os 

requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, deixaram 

transcorrer in albis o prazo para ofertar defesa. Todavia, deixa-se de 

decretar a revelia em razão do disposto no art. 345, inciso I do CPC. Diante 

disso, passo ao MÉRITO. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, 

petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, 

sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 257 de 721



representa consequência 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 INCONSEQUENTE. - 

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 inconsequente, 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. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente. (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. Por fim, devidamente intimadas 

as partes requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais apresentadas em 

cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do Provimento nº 02/2015. Desta 

forma já fora liberado alvará para levantamento (ID. nº 26073138) Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR 

as TUTELA de URGÊNCIA concedida no ID nº 20649995 e CONDENAR, 

solidariamente as promovidas em fornecer o procedimento de cateterismo 

cardíaco. Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010859-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010859-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ESPECÍFICA proposta por JOAO JOSE DA SILVA em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. O promovente, por 

recomendação médica, pleiteou a realização de CATETERISMO CARDÍACO 

com urgência conforme laudo médico anexado aos autos (ID nº 22745920 

e 22745925) em decorrência de quadro de Síndrome Coronariana Aguda. 

A primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de 

regularmente citada via Sistema PJe com ciência registrada, deixou 

transcorrer in albis. Todavia inaplicável os efeitos da revelia nos termos do 

art. 345, inciso I do CPC. Por seu turno a segunda parte Requerida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (ID nº 26145948) suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito aduziu pela observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e tratar-se de caso de alta complexidade 

de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. Não se 

sustenta a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida por força de 
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determinação constitucional, a prestação da saúde à população incumbe à 

União, Estados e Municípios, de forma solidária e, portanto, a ação que 

visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida a qualquer dos 

integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe o art. 23, inciso 

II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Neste sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, com destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE 

PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES 

(TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado 

recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira 

Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, 

REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda 

destacar que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE nº 

855178 RG/SE no qual houve a reafirmação da jurisprudência do C. STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe 

ressaltar, ainda, que eventual hipossuficiência do Município não é 

circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo, porquanto, 

como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação 

solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua 

posição financeira frente aos demais. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR 

suscitada e, não havendo outras questões preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidade passo ao mérito. Diante disso, passo ao MÉRITO. A 

saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição 

para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado 

a sua garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, 

da Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 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 consequência 

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 INCONSEQUENTE. - 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 inconsequente, 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. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente. (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 
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DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da 

parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o 

direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre 

acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo 

cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o 

direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, 

o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições 

mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que 

atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto 

risco. Verifica-se que não houve o arbitramento de multa-diária na decisão 

que concedeu a tutela em caráter liminar. Por fim, devidamente intimadas 

as partes requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais apresentadas em 

cumprimento ao disposto no art. 10, §1º do Provimento nº 02/2015. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR 

as TUTELA de URGÊNCIA concedida no ID nº 22766725 e CONDENAR, 

solidariamente as promovidas em fornecer o procedimento de cateterismo 

cardíaco. Houve penhora on-line (ID nº 26167044) no importe total de R$ 

3.500,00 em consonância com a Nota Fiscal apresentada no ID nº 

22746367. Assim, EXPEÇA-SE em favor de INTERCOR SERVIÇOS DE 

INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA o competente ALVARÁ 

conforme Nota Fiscal de ID nº 23213198. Deixo de condenar os 

promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011305-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BUENO OAB - MT23846/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011305-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVANILDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL arguida pelo órgão réu estatal, eis que se confunde com a 

análise do próprio mérito. De seguimento, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE 

PASSIVA dos órgãos réus, posto que a responsabilidade dos entes 

federados neste caso é solidária. Vejamos: EMENTA: MANDADO DE 

SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. 

PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES 

PASSIVOS NECESSÁRIOS- UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA, AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AFASTADAS. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. RESTA PACIFICADO NA 

JURISPRUDÊNCIA QUE, EM SE TRATANDO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DE PESSOA 

HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE DOENÇA CONSIDERADA GRAVE, TAL 

COMO NO CASO EM APREÇO, A AÇÃO PODERÁ SER PROPOSTA 

CONTRA QUAISQUER DOS ENTES FEDERATIVOS, QUAIS SEJAM: UNIÃO, 

ESTADO E MUNICÍPIO, SENDO AMBOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. 

PORTANTO REJEITO AS PRELIMINARES. 2. IMPENDE MENCIONAR A 

PRINCIPIO O QUE DISCIPLINA A SÚMULA Nº 03, DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, QUE LEGITIMA O MINISTÉRIO PÚBLICO A PROPOR A PRESENTE 

AÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, SE NÃO 

VEJAMOS O TEOR DA REFERIDA SÚMULA. 3 QUANTO AOS LIMITES AO 

DIREITO À SAÚDE, ENTENDO QUE A CONCESSÃO, POR DECISÃO 

JUDICIAL, DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À HIGIDEZ DE PESSOA 

CARENTE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 

DA RESERVA DO POSSÍVEL. 4. A MERA ALEGAÇÃO, PELO PODER 

PÚBLICO, DE INCAPACIDADE FINANCEIRA, SUSTENTADA NA TEORIA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE À CONCREÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. TJ-PI. MS. 

00003217220148180000. RECONHEÇO AINDA A LEGITIMIDADE PASSIVA 

do órgão estatal, ora réu. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREGOMIN - AFASTADA A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA PELA APELANTE - 

DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE 

(ART. 198 , II , DA CF )- TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA 

(ARTIGO 196 DA CF )- DECISÃO MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDO. 

TJ-SP – AC. 69968920088260533. De um mesmo turno, reconheço a 

competência deste juízo para julgamento da presente demanda. Vejamos: 

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITANTES: 3ª 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE RIO 

BRANCO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS. 

AUTOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUSCITADO. 

PROCEDÊNCIA. 1. A Lei n. 12.153/2009 não impõe óbice à participação do 

incapaz como autor perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

prevalecendo, assim, como critérios fixadores da competência absoluta o 

valor de alçada e o interesse público. 2. Na espécie, o autor da ação, 

devidamente representado por seu curador, ingressou com ação em face 

do Estado do Acre e do Município de Rio Branco visando ao fornecimento 

de fraldas geriátricas, enquanto consectário do direito à saúde, atribuindo 

à causa o valor de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), ou seja, 

afiguram-se presentes os critérios informadores da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência 

procedente para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Encontrado em: Segunda Câmara Cível 14/12/2015 - 14/12/2015 

Conflito de competência CC 01018264620158010000 AC. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de ação de imposição de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para que o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP – MT, disponibilizem ao 

requerente IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO, o procedimento do qual 

necessita, qual seja Tratamento Oncológico (Consulta com Oncologista), 

conforme receituário médico ancorado aos autos em Id. 23098352, em 

razão de quadro de Neoplasia maligna do pâncreas. A liminar foi 

integralmente deferida (ID. 25451061). Não obstante as teses defensórias 

rebatidas pelos órgãos réus, vislumbro que a ação merece procedência, 

isto porque o direito da parte autora encontra guarida nos artigos 6º e 196 

da Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação." A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, 

mormente por todas as provas carreadas aos autos, denoto que o caso 

merece procedência, em virtude da necessária e grave patologia no autor. 

Assim, diante de quadro fático no qual a recalcitrância dos devedores, em 

evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, quais põem em risco 

os direitos fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser 

determinado a medida de obrigação de fazer contra os mesmos. É 
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irrelevante, neste aspecto, seja o devedor pessoa física, jurídica, ou ente 

estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais de 

tamanha relevância, muito menos ao argumento de se estar optando pela 

primazia de princípios de Direito Financeiro ou Administrativo. O Poder 

Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado e Município, ora 

réus, frente ao entendimento jurisprudencial pacificado. Nesse sentido: 

Processo REEX 00019149820148150751 0001914-98.2014.815.0751 

Orgão Julgador 4A CIVEL Partes Apelante: MUNICIPIO DE BAYEUX, 

Apelado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA Julgamento 15 

de Março de 2016 Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA 

OLIVEIRA Andamento do Processo EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. 

REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE 

CUSTEIO DE TRATAMENTO, EXAMES E DE MEDICAMENTOS. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE É DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

E DA UNIÃO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTO CUSTO. DEVER 

DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE GARANTIREM, MEDIANTE A 

IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS O ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS SERVIÇOS E 

MEDIDAS NECESSÁRIOS À SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO 

RECURSO. 1. "O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam na 

hipótese de defesa de direito individual indisponível, como na espécie, em 

que se busca o fornecimento de medicação a pessoa hipossuficiente. [...]" 

(STJ, REsp 1365202/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 01/04/2014, DJe 25/04/2014) 2. A saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à parte optar dentre os 

entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos são 

le (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019149820148150751, 

4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA 

FONSECA OLIVEIRA , j. em 15-03-2016) Ocorre que, conforme ressai, o 

Poder Público apresenta contestações genéricas, modelos padrão, sem se 

ater ao caso concreto, não dando a importância que merece o caso 

levado à julgamento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na peça inicial e, por consequência, TORNO DEFINITIVA A LIMINAR 

DE ID. 25451061; e o faço com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, I, 

do NCPC/2015. Determino ainda que a parte reclamante informe nos autos 

se houve ou não o procedimento cirúrgico no prazo de 10 (dez) dias. 

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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006718-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA DE OLIVEIRA GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006718-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELY CRISTINA DE 

OLIVEIRA GALHARDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DANIELY CRISTINA DE 

OLIVEIRA GALHARDO em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi aprovada em 

concurso público e nomeada por meio da Portaria n° 320/2011 para o 

quadro efetivo no cargo de Técnica em Enfermagem, Referência CE-014, 

entrando em exercício em 01/07/2011. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 

ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada à promovente apesar 

desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Em 

sua petição inicial a parte promovente pleiteia o pagamento na base de 2% 

(dois por cento), por ano de efetivo exercício a partir de julho/2012, com 

incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 

13º salário e férias, e linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Em sede de 

contestação o requerido aduziu inépcia da exordial pela revogação do 

benefício pretendido via Lei municipal n. 1.737/2012, ocorrência de 

duplicidade de adicionais ante a previsão do art. 13, § 1º, da Lei municipal 

nº 1.604/2011 que substituiu a Lei municipal nº 254/1993. A PRELIMINAR 

suscitada não prospera, em razão de que a argumentação utilizada pelo 

Requerido tem evidente conteúdo de mérito e não de inépcia da petição 

inicial. Vale frisar que durante sua longa preliminar em nenhum momento o 

Requerido indicou qual o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do 

art. 330, § 1º, do CPC. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que 

na verdade é tema meritório. Não vislumbrando questões outras de 

nulidades, passo a análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal, o 

benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e 

seguintes da Lei municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei 

municipal nº 663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei municipal nº 

1.737/2012. No caso concreto, a revogação do benefício ocorreu em 

23/11/2012, com a edição e vigor da última Lei municipal retro citada. A 

Requerente entrou em exercício, no cargo mencionado, em 01/07/2011. 

Logo, tem direito a aplicação do percentual apenas no primeiro ano de 

serviço, ou seja, a partir de 01/07/2012. Ante o reconhecimento da 

incidência de prescrição quinquenal e ante a interpretação conjuta dos 

arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo 

Civil, somente poderá ser objeto de apreciação, na presente demanda, os 

fatos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da demanda 

ocorrida em 09/07/2018. Desta forma, declaro prescrita qualquer 

pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 

(cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Considerando que 

a autora ingressou com a ação em 09/07/2018, encontra-se prescrita a 

pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de 

cinco anos. Ainda, nota-se que o percentual de reajuste se inicia em 

0,02% e não 0,2%. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral para 

reconhecer a prescrição referente a cobrança da diferença do adicional 

por antiguidade e merecimento; Deixo de condenar as partes no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011579-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GODINHO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011579-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEY GODINHO DA 
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SILVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. De 

seguimento, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE PASSIVA do órgão municipal, 

ora réu, posto que a responsabilidade dos entes federados neste caso é 

solidária. Vejamos: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES. 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO DO PIAUÍ E CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS 

NECESSÁRIOS- UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA, AUSÊNCIA DE DIREITO 

LIQUIDO E CERTO- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. 

POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. RESTA PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA 

QUE, EM SE TRATANDO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA 

DE DOENÇA CONSIDERADA GRAVE, TAL COMO NO CASO EM APREÇO, 

A AÇÃO PODERÁ SER PROPOSTA CONTRA QUAISQUER DOS ENTES 

FEDERATIVOS, QUAIS SEJAM: UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, SENDO 

AMBOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. PORTANTO REJEITO AS 

PRELIMINARES. 2. IMPENDE MENCIONAR A PRINCIPIO O QUE DISCIPLINA A 

SÚMULA Nº 03, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE LEGITIMA O 

MINISTÉRIO PÚBLICO A PROPOR A PRESENTE AÇÃO VISANDO O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, SE NÃO VEJAMOS O TEOR DA 

REFERIDA SÚMULA. 3 QUANTO AOS LIMITES AO DIREITO À SAÚDE, 

ENTENDO QUE A CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE 

MEDICAMENTO NECESSÁRIO À HIGIDEZ DE PESSOA CARENTE NÃO 

OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO 

POSSÍVEL. 4. A MERA ALEGAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA, SUSTENTADA NA TEORIA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL, NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE À CONCREÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. TJ-PI. MS. 

00003217220148180000. RECONHEÇO AINDA A LEGITIMIDADE PASSIVA 

do órgão estatal, ora réu. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREGOMIN - AFASTADA A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA PELA APELANTE - 

DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE 

(ART. 198 , II , DA CF )- TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA 

(ARTIGO 196 DA CF )- DECISÃO MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDO. 

TJ-SP – AC. 69968920088260533. De um mesmo turno, reconheço a 

competência deste juízo para julgamento da presente demanda. Vejamos: 

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITANTES: 3ª 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE RIO 

BRANCO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS. 

AUTOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUSCITADO. 

PROCEDÊNCIA. 1. A Lei n. 12.153/2009 não impõe óbice à participação do 

incapaz como autor perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

prevalecendo, assim, como critérios fixadores da competência absoluta o 

valor de alçada e o interesse público. 2. Na espécie, o autor da ação, 

devidamente representado por seu curador, ingressou com ação em face 

do Estado do Acre e do Município de Rio Branco visando ao fornecimento 

de fraldas geriátricas, enquanto consectário do direito à saúde, atribuindo 

à causa o valor de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), ou seja, 

afiguram-se presentes os critérios informadores da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência 

procedente para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Encontrado em: Segunda Câmara Cível 14/12/2015 - 14/12/2015 

Conflito de competência CC 01018264620158010000 AC. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de ação de imposição de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para que o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP – MT, disponibilizem à parte 

autora SIDNEY GODINHO DA SILVEIRA, o procedimento de que necessita, 

qual seja, “exames de Eletroneuromiografia, Tomografia Computadorizada, 

e Ressonância Magnética”, conforme LAUDOS MÉDICOS acostados a 

exordial, em razão de ter sofrido acidente de serviço na data de 

19/04/2004, que acabou lesionando sua coxa esquerda, trazendo-lhe 

diversos transtornos e sofrimentos à sua saúde. A liminar foi indeferida. 

Não obstante as teses defensórias rebatida pelos órgãos réus, vislumbro 

que a ação merece procedência, isto porque o direito da parte autora 

encontra guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal: "Art. 6.º. 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação." A Constituição brasileira promete 

uma sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos 

da República a dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre 

todas as demais questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais 

à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente 

consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há 

de superar quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso 

concreto, mormente por todas as provas carreadas aos autos, denoto que 

o caso merece procedência, em virtude da necessária realização dos 

avocados exames, porquanto o paciente não possuí condições 

financeiras para arcar com tais exames. Assim, diante de quadro fático no 

qual a recalcitrância dos devedores, em evidente desrespeito a dignidade 

da pessoa humana, quais põem em risco os direitos fundamentais à saúde 

ou à vida do cidadão, deve ser determinado a medida de obrigação de 

fazer contra os mesmos. É irrelevante, neste aspecto, seja o devedor 

pessoa física, jurídica, ou ente estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. O Poder Judiciário não deve compactuar com 

o proceder do Estado e Município, ora réus, frente ao entendimento 

jurisprudencial pacificado. Nesse sentido: Processo REEX 

00019149820148150751 0001914-98.2014.815.0751 Orgão Julgador 4A 

CIVEL Partes Apelante: MUNICIPIO DE BAYEUX, Apelado: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA Julgamento 15 de Março de 2016 

Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA Andamento do 

Processo Ementa EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE 

EXAME MÉDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA E 

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE 

CUSTEIO DE TRATAMENTO, EXAMES E DE MEDICAMENTOS. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE É DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

E DA UNIÃO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTO CUSTO. DEVER 

DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE GARANTIREM, MEDIANTE A 

IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS O ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS SERVIÇOS E 

MEDIDAS NECESSÁRIOS À SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO 

RECURSO. 1. "O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam na 

hipótese de defesa de direito individual indisponível, como na espécie, em 

que se busca o fornecimento de medicação a pessoa hipossuficiente. [...]" 

(STJ, REsp 1365202/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 01/04/2014, DJe 25/04/2014) 2. A saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à parte optar dentre os 

entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos são 

le (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019149820148150751, 

4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA 

FONSECA OLIVEIRA , j. em 15-03-2016) Ocorre que, conforme ressai, o 

Poder Público apresenta contestações genéricas, modelos padrão, sem se 

ater ao caso concreto, não dando a importância que merece o caso 

levado à julgamento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na peça inicial para DETERMINAR SOLIDARIAMENTE AOS 

ÓRGÃOS RÉUS providenciem o tratamento adequado à parte requerente 

SIDNEY GODINHO DA SILVEIRA, qual seja, REALIZAÇÃO DE “exames de 

Eletroneuromiografia, Tomografia Computadorizada, e Ressonância 

Magnética”, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, 
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sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas caso a parte autora 

prefira a realização do procedimento cirúrgico em entidade privada. Sem 

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

9.099/95). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007800-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007800-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIA RIBEIRO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por JULIA RIBEIRO em face de MUNICIPIO DE SINOP. MÉRITO: A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovada em concurso público e nomeada por meio da Portaria 

n°649/2012 para o quadro efetivo no cargo de Agente Comunitária de 

Saúde, Referência CE-07, entrando em exercício em 16/10/2012. Contudo 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de contestação 

o requerido aduziu inépcia da exordial pela revogação do benefício 

pretendido via Lei municipal n. 1.737/2012, ocorrência de duplicidade de 

adicionais ante a previsão do art. 13, § 1º, da Lei municipal nº 1.604/2011 

que substituiu a Lei municipal nº 254/1993. A PRELIMINAR suscitada não 

prospera, em razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem 

evidente conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar 

que durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou 

qual o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, § 1º, do 

CPC. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que na verdade é 

tema meritório. Não vislumbrando questões outras de nulidades, passo a 

análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado 

pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei 

municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso 

concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição 

e vigor da última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em 

exercício no cargo mencionado em 16/10/2012. Logo, a revogação do 

benefício se deu antes que a autora adquirisse tempo necessário para 

adquirir o benefício pretendido. O que torna a pretensão absolutamente 

insubsistente. Garimpar benefício que inexiste, como é o caso, é 

ambicionar vantagem indevida em detrimento da administração pública 

municipal, que configura, em última análise, a locupletamento ilícito, vedado 

a todas as pessoas pelo art. 884 do Código Civil. Mutatis mutantis, 

compilados os seguintes arestos que não deixam de ilustrar situações 

semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora alinhavado como 

medida de justiça e correição (excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO 

PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. 

REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO 

JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO DESIGNADO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa 

nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação prévia em 

concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime jurídico pela 

Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as disposições 

constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da LC nº 

001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o tempo 

de serviço prestado como contratado para a concessão do benefício de 

adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não 

implementou os requisitos legais para concessão do adicional na vigência 

da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, 

sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; 

APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007871-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA MENESES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007871-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

MENESES DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARCIA APARECIDA 

MENEZES DE SOUZA em face de MUNICIPIO DE SINOP. MÉRITO: A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovada em concurso público e nomeada por meio da Portaria 

n°649/2012 para o quadro efetivo no cargo de Agente Comunitária de 

Saúde, Referência CE-07, entrando em exercício em 19/10/2012. Contudo 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de contestação 

o requerido aduziu inépcia da exordial pela revogação do benefício 

pretendido via Lei municipal n. 1.737/2012, ocorrência de duplicidade de 

adicionais ante a previsão do art. 13, § 1º, da Lei municipal nº 1.604/2011 

que substituiu a Lei municipal nº 254/1993. A PRELIMINAR suscitada não 
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prospera, em razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem 

evidente conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar 

que durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou 

qual o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, § 1º, do 

CPC. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada, que na verdade é 

tema meritório. Não vislumbrando questões outras de nulidades, passo a 

análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal, o benefício pleiteado 

pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e seguintes da Lei 

municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei municipal nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei municipal nº 1.737/2012. No caso 

concreto, a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012, com a edição 

e vigor da última Lei municipal retro citada. A Requerente entrou em 

exercício no cargo mencionado em 19/10/2012. Logo, a revogação do 

benefício se deu antes que a autora adquirisse tempo necessário para 

adquirir o benefício pretendido. O que torna a pretensão absolutamente 

insubsistente. Garimpar benefício que inexiste, como é o caso, é 

ambicionar vantagem indevida em detrimento da administração pública 

municipal, que configura, em última análise, a locupletamento ilícito, vedado 

a todas as pessoas pelo art. 884 do Código Civil. Mutatis mutantis, 

compilados os seguintes arestos que não deixam de ilustrar situações 

semelhantes que remetem ao tratamento jurídico ora alinhavado como 

medida de justiça e correição (excertos negritados): “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE POMPÉU. ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO. LEI Nº 1.302/2000. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO 

PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. LC Nº 001/2008. 

REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO JÁ INCORPORADO NO PATRIMÔNIO 

JURÍDICO DO SERVIDOR. CONTAGEM DO TEMPO COMO DESIGNADO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O particular que ingressa 

nos quadros do funcionalismo público, mediante aprovação prévia em 

concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime jurídico pela 

Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, as disposições 

constitucionais impeditivas. 2. A partir da entrada em vigor da LC nº 

001/2008, os servidores municipais não mais poderão contabilizar o tempo 

de serviço prestado como contratado para a concessão do benefício de 

adicional por tempo de serviço. 3. Tendo em vista que o servidor não 

implementou os requisitos legais para concessão do adicional na vigência 

da Lei Municipal nº 1.302/2000, não há que se falar em direito adquirido, 

sendo a improcedência do pedido inicial medida que se impõe”. (TJ-MG; 

APCV 1.0520.17.002282-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

16/10/2018; DJEMG 26/10/2018); “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. 

EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE. FORMA DE APURAÇÃO. LEI DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 4.142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

ALTERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA. RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DA CITADA LEI. 

IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO COM BASE EM 

UNIDADE FISCAL EXTINTA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE POSTERIOR. 

INVIABILIDADE. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo 

fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que 

os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade 

jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi 

pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, 

estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da 

congruência), sob pena de nulidade da sentença. Com a revogação do 

indexador utilizado para a base de cálculo do adicional, naturalmente, 

operou-se a extinção deste, vez que repercutiu na ineficácia de todo o 

dispositivo referente a gratificação. (AgR 49393/2016, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 3/3/2017)”. (TJ-MT; 

APL 178070/2015; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 

01/10/2018; DJMT 11/10/2018; pág. 61). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005958-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005958-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: CLEMERSON SILVA Vistos etc. Dispenso o 

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

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL proposta por 

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO em desfavor de CLEMERSON SILVA. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Narrou, em síntese, que 

firmou contrato de honorários advocatícios com o embargante. Assim 

requer o exequente a condenação do executado/embargante no 

pagamento de R$ 10.593,90 (dez mil quinhentos e noventa e três reais e 

noventa centavos), referente a alíquota de 30% sobre o valor do acordo, 

aduzindo que o embargante se recusa imotivadamente a pagar a 

importância supostamente devida. O embargado apontou que está sendo 

executado pelo valor dos honorários contratuais possuindo o acordo o 

valor de R$ 35.313,80 (trinta e cinco mil trezentos e treze reais e oitenta 

centavos), somando-se não só a ação ao qual o embargado se refere 

mais todas as 04 (quatro) ações, nas quais restaram perdoados os 

valores devidos por ambas as partes. Que frente ao vultuoso acordo, 

entabulado pelo embargante, possuindo outras ações, em que nem todas 

o embargado prestou serviços, pretende o embargado lograr êxito na 

cobrança de honorários sobre um acordo que se quer possuiu 

participação efetiva, na importância de R$10.593,90 (dez mil, quinhentos e 

noventa e três reais e noventa centavos). Sustentou a ausência de 

liquidez e certeza do título. Postulou a suspensão da demanda executiva e 

o benefício de assistência judiciária gratuita. Por fim, requereu a total 

procedência dos embargos. Juntou documentos. O embargado apresentou 

impugnação aos embargos asseverando que no momento da entrevista 

com o cliente, o embargado ainda não sabia com precisão qual seria a 

ação cabível. Porém, o simples fato de não ter preenchido o resumo dos 

fatos não desmerece todo o trabalho que teve na ação do caso em tela. 

Isso não tira a liquidez do contrato de honorários pactuado entre as 

partes. Discorreu sobre os fundamentos jurídicos que entende amparar a 

sua defesa. Postulou a improcedência dos embargos à execução. Ora, é 

sabido que a execução fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível, conforme se verifica no artigo 783 do CPC/15. Portanto, 

considerando que são devidos os honorários, porém não na sua 

integralidade, inexistem certeza e liquidez do título executivo e, por 

conseguinte, deve ser extinta a extinção da execução, nos termos do 

artigo 803, I, do CPC/15. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os 

embargos à execução, para reconhecer a ausência de certeza, liquidez e 

exigibilidade do título executivo e JULGAR EXTINTA a presente execução. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000809-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000809-86.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA 

DA INFORMACAO LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de analisar os Embargos à 

Execução apresentado pela parte executada no Id. 22124870. Pois bem. 

Verifica-se que os presentes autos que a parte executada está em 

recuperação judicial. É certo que para fins de expedição de certidão para 

habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, deverá ser 

observada a natureza do referido crédito, se concursal ou 

extraconcursal. Nessa toada, entendo que o fato gerador do evento 

danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal ou 

extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

considerando que o evento danoso se deu em momento posterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial, a natureza do 

crédito é extraconcursal. No que se refere aos créditos extraconcursais, 

as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor 

efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de 

constrição devem ser autorizados pelo Juízo recuperacional, nos termos 

da jurisprudência do STJ: "Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar 

todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do 

patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez 

aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter 

extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. No 

normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das 

execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias 

de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. Agravo regimental 

desprovido. (STJ, AgRg no CC 141719-MG, 2ª Seção, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, p. em 02.05.2016). Logo, 

considerando que os atos de constrição sobre bens da recuperanda 

competem ao Juízo da recuperação, impõe-se a expedição de ofício 

àquele Juízo, a fim de que seja comunicada a necessidade de pagamento 

do crédito, conforme Nesse sentido, transcrevo a ementa do recente 

julgado do E. TJ/RS, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Pretendem os exequentes a 

reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora e suspendeu o 

processo, determinando que os credores se habilitem na recuperação 

judicial da parte agravada. Ocorre que o crédito que os agravantes visam 

executar não está sujeito ao plano de recuperação judicial, visto que o 

trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo ocorreu 

após o pedido de recuperação deduzido pela parte agravada. Sendo 

assim, não há falar em extinção do feito, no qual deve ter regular 

prosseguimento; todavia, razão não assiste aos agravantes quanto ao 

pedido de realização de penhora. Isso porque os atos de constrição 

competem ao juízo da recuperação, cabendo a expedição de ofício àquele 

juízo a fim de que seja comunicada a necessidade de pagamento do 

crédito. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077588028, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

27/09/2018). Assim, considerando que apesar de devidamente intimada, a 

executada não efetuou o pagamento do valor devido, expeça-se ofício à 

Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas 

Precatórias de Cuiabá/MT, comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito extraconcursal no valor de R$ 969,88 (novecentos e sessenta e 

nove reais e oitenta e oito centavos) em favor da parte exequente, e 

acréscimos legais conforme sentença transitada em julgado nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MIRIAN JANAINA CARVALHO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011872-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAN JANAINA CARVALHO 

MEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por MIRIAN JANAINA CARVALHO MEIRA em desfavor de VIVO 

S.A.. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora 

sustenta que a negativação realizada pela Requerida de R$ 117,97 (cento 

e dezessete reais e noventa e sete centavos), é indevida uma vez que 

alega não possui qualquer débito com a Reclamada. No entanto, a parte 

Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade das 

cobranças por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamante apresentou impugnação 

reiterando os pedidos iniciais. Demonstra a Reclamada a existência de 

histórico de utilização do acesso e pagamentos de faturas anteriores. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 
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desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada juntou aos autos imagens 

retiradas do sistema eletrônico interno e apresentou documentos, 

demonstrado a existência de cadastro e utilização do serviço, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011368-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO PERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDUARDO PERREIRA 

DA SILVA em face de AZUL LINHAS AEREA. Inicialmente REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada pela Reclamada, de conexão em razão de que as 

ações apontadas pela Reclamada versarem de contratos distintos ao da 

presente demanda. Bem como rejeito a preliminar com relação a falta de 

interesse de agir, a provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade dele para resolver a situação conflituosa. Ademais, o ato 

questionado persiste no tempo, legitimando a autora e fazendo surgir o 

seu interesse de agir. Não havendo questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. Verifico que a parte 

Reclamante adquiriu perante a Reclamada uma passagem para viajar no 

dia 23/08/2019 da cidade de Cuiabá/MT para Guarulhos/SP no voo 5092. 

Informa o Reclamante que a saída prevista de Cuiabá era as 16:40h da 

tarde com previsão de chegada no seu destino final às 19:15h do mesmo 

dia. No entanto, o voo sofreu atraso de aproximadamente de dez horas, 

segundo a requerida devido a problemas operacionais, saindo de Cuiabá 

somente no dia seguinte às 02:15h da manhã, chegando em Brasília por 

volta das 09:15h. Pleiteia indenização por danos morais. Realizada 

audiência de conciliação, as partes transacionaram, porém como não 

houve informação de andamento do acordo entende-se que o mesmo não 

foi concretizado. Em sede de contestação a Reclamada arguiu preliminar 

de conexão e falta de interesse de agir e no mérito alega necessidade de 

manutenção não programada na aeronave, motivo pela qual alega que não 

pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório, informa que 

prestou toda assistência necessária. Pleiteia a improcedência da ação. O 

Reclamante apresentou impugnação reiterando os pedidos iniciais. É a 

síntese do necessário. MÉRITO Em que pese as referidas alegações, 

entendo que a justificativa apresentada – manutenção técnica -, não é 

verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia, 

uma vez que não foi comprovado por meio de documentos hábeis a 

necessidade de uma eventual reformulação dos horários dos voos no 

referido dia. Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Conclui-se que a parte Ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Logo, 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, não foi oferecido reacomodação do Reclamante em outro 

voo para o mesmo destino e dentro tempo determinado pelas normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010) de modo a garantia ao 

cliente o direito à informação e realocação em aeronave própria ou similar, 

sendo certo que o Autor chegou ao seu destino decorridas mais de 10 

horas do previsto. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em 

razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas 

para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente 

previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 

4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do 

passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o 

valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer 

interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 

(quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 
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imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do 

passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente 

e, consequentemente, ato ilícito. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de 

menos de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não 

configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, 

sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. 

Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Do mesmo modo outros 

Tribunais também já se manifestaram: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VÔO DOMÉSTICO. ATRASO POR PERÍODO 

INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

situação tratada nos presentes autos - atraso de voo doméstico pelo 

período de 2 horas e 12 minutos -, por si só, não alça a categoria de dano 

moral puro passível de indenização pecuniária. Não tendo a autora se 

desincumbido de seu ônus probatório, é de ser mantido o veredicto no 

ponto em que indeferiu o pedido de indenização na esfera 

extrapatrimonial. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70069235554 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/11/2016) APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ATRASO EM VÔO POR PRAZO INFERIOR A QUATRO 

HORAS - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO MEROS ABORRECIMENTOS CAUSADOS AO SEU 

PASSAGEIRO - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. Ao atraso de 

menos de 4 (quatro) horas em vôo ao qual iria embarcar o passageiro 

autor deste feito, não é capaz de causar dano de natureza moral em face 

deste último, haja vista tal lapso de tempo ser tolerável a lume do artigo 3º 

da Resolução nº 141 da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão 

pela qual a manutenção da sentença monocrática que julgou improcedente 

o pedido indenizatório feito neste sentido é medida que se impõe. (TJ-MG - 

AC: 10520120034191001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 12/05/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2016) Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da 

Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo 

que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação 

em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para 

o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a 

realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo 

consumidor. Desta forma, encontra-se caracterizada conduta lícita, uma 

vez que a fundamentação usada pela Reclamada não tira sua 

responsabilidade. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o 

pedido merece acolhimento. Cumpre reconhecer que a procedência dos 

pedidos de danos morais é a medida que se impõe, isso porque o atraso 

do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: 

“TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O 

descaso e a desconsideração ao consumidor configuram a falha na 

prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. Quantum 

mantido conforme fixado na sentença. Juros a contar da citação. 

PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70040726663, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 29/02/2012) (grifei) Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Ao dispensar tratamento de menoscabo ao 

direito da Autora, a demandada ofende a sua dignidade pessoal, atributo 

inerente a todos os seres humanos, porquanto atinge aspectos íntimos da 

personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de 

valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração 

social. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a pretensão contida na inicial para o fim de: - 

CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos 

morais, importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida com juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC) 

a partir do arbitramento. Deixo de condenar a parte Autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001941-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARLOS DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GUIMARAES THOME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001941-13.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: JUAREZ CARLOS DE SOUZA 

EMBARGADO: SERGIO GUIMARAES THOME Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por 

JUAREZ CARLOS DE SOUZA em desfavor de SERGIO GUIMARAES 

THOME. Em síntese, a parte embargante alega que, em 16/12/2016, 

adquiriu do Sr. Elizeu Francisco da Costa o veículo marca/modelo GM S10 

EXECUTIVE D 4X4, ano 2008/2009, chassi n° 9BG138KJ09C418860, cor 

Prata, tendo apresentado contrato de compra e venda, bem como 

comprovantes de pagamentos, contudo, deixou de proceder a 

transferência do registro junto ao Departamento de Trânsito. Aduz que 

posteriormente tentou vender o veículo a terceiro, porém constatou que 

sobre o mesmo fora efetivada restrição. Relata o Embargante que 

identificou, que em 06/10/2017, em decorrência de determinação nos 

autos da execução n. 8012171-34.2014.8.11.0015, o veículo objeto da 

demanda foi alvo de constrições judiciais, mas que o bem penhorado não 

pertence ao devedor e sim a parte Autora, ora Embargante. A parte 

embargada foi devidamente citada, tendo apresentado contestação 

requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, com a manutenção da 

penhora nos autos em apenso. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Cumpre salientar que, a ação de embargos de terceiro tem natureza 

constitutiva, busca desconstituir um ato judicial, considerado abusivo, 

restituindo as partes ao estado anterior à apreensão impugnada. Pode ser 

pleiteada por aquele que, não sendo parte no processo, vem a sofrer 
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turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. 

Vale ressaltar que, são quatro os requisitos para a oposição de Embargos 

de Terceiro: existência de ato de apreensão judicial; que o embargante 

seja proprietário ou possuidor da coisa; que seja terceiro; que se obedeça 

ao prazo fixado no artigo 675, do Código de Processo Civil. Assim, 

verifica-se que, com efeito, os documentos trazidos aos autos comprovam 

que a venda do bem foi realizada ao Embargante em 16/12/2016, ao passo 

que as contrições lançadas sobre o veículo apenas ocorreram em 

06/10/2017, ou seja após a venda, quando já se encontrava com o 

Embargante, o que comprova que devedor já não era mais proprietário do 

veículo. Diante disso, entendo que não houve fraude a execução, eis que 

ausente os requisitos do art. 792 do CPC. Desse modo, em sendo o 

veículo de propriedade de terceiro, não soa jurídico determinar que o 

patrimônio desse responda pelas dívidas de outrem. Cito nesse sentido: 

Embargos de terceiro Penhora Concordância do exequente embargado 

com o levantamento do bloqueio judicial incidente sobre veículo 

Procedência dos embargos com condenação do embargado nas verbas 

de sucumbência Irrazoabilidade - Hipótese em que o veículo não estava 

registrado em nome da embargante Inocorrência de desídia - 

Harmonização entre os princípios da causalidade e da sucumbência 

Precedentes Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 1 4 5 0 8 7 3 2 0 1 1 8 2 6 0 4 5 1  S P 

0014508-73.2011.8.26.0451, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/06/2014) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos de terceiros opostos por JUAREZ CARLOS DE SOUZA, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Determino a desconstituição dos atos de 

constrição lançados sobre o veículo objeto da demanda, devendo ser 

expedido ofício ao DETRAN, a fim de que dê integral cumprimento a 

presente decisão. Translade-se cópia desta sentença aos autos n. 

8012171-34.2014.8.11.0015. Deixo de condenar os promovidos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010449-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CINTIA DA CONCEICAO SANTANA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010449-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE CINTIA DA 

CONCEICAO SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

CRISTIANE CINTIA DA CONCEICAO SANTANA em desfavor de VIVO S.A.. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta 

que a negativação realizada pela Requerida de R$ 216,87 (duzentos e 

dezesseis reais e oitenta e sete centavos) é indevida uma vez que alega 

não possui qualquer débito com a Reclamada. No entanto, a parte 

Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade das 

cobranças por meio de elementos de prova que indicam vínculo entre as 

partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte Autora. A Reclamante apresentou impugnação 

reiterando os pedidos iniciais. Demonstra a Reclamada a existência de 

histórico de utilização do acesso e pagamentos de faturas anteriores. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada juntou aos autos imagens 

retiradas do sistema eletrônico interno e apresentou documentos, 

demonstrado a existência de cadastro e utilização do serviço, o que 

caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

meras argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002088-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ELER DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002088-10.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

OSMAR ELER DE SOUZA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminarmente, quanto ao bem 

apresentado como garantia de juízo, cumpre observar que não foi 

comprovado pelo Embargante a propriedade do veículo. A respeito da 

garantia do juízo, o Artigo 914 do Código Processual Civil autoriza o 

oferecimento de Embargos independente da garantia da execução, senão 

vejamos: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Intimado a 

manifestar acerca da impugnação aos embargos, o Embargante 

permaneceu inerte. Superada tal discussão, passo a análise do mérito dos 

presentes embargos. Não assiste razão a parte embargante. O 
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Embargante não negou o débito, se limitando a questionar a determinação 

de inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao 

pedido, cumpre salientar que não merece prosperar, uma vez que não 

desincumbiu o Embargante de demonstrar a ilegitimidade do débito, nem 

mesmo restou comprovada a quitação, bem como não colaciona qualquer 

documentação para comprovação de seu direito. Portanto indefiro o 

pedido. Constata-se, em análise ao título apresentado, que este se 

encontra coberto de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo óbice para 

sua execução, de modo que necessária a improcedência dos presentes 

embargos. Ante o exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA dos embargos 

interpostos pelo executado nestes autos, determinando o prosseguimento 

da execução em seus ulteriores termos para que seja realizada a penhora 

do valor de R$ 24.960,01 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais 

e um centavo). Ainda, condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/95. Sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma lei. Registro 

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

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

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008181-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS MARTINS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008181-81.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SGARBI & CIA LTDA - ME RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Em breve resumo, relata o Reclamante que realizou acordo 

com a Reclamada, na qual seria realizada baixa dos débitos oriundos a 

IPTU em forma de dação de pagamento. Aduz que não foi realizada a 

baixa do débito dos anos 1997 a 2009 referente ao imóvel cadastrado sob 

o Código de n. 01.29.003.001.000 localizado no Lote 01, Quadra 03 – Alto 

da Glória I. Informa que em consequência de tal fato foi obrigado a realizar 

novamente o pagamento no valor de R$ 26.033,41 (vinte e seis mil, trinta e 

três reais e quarenta e um centavos). Sustenta que interpôs na época 

recurso administrativo, porém resultou improvido com fundamentação de 

que o imóvel estava cadastrado em nome de proprietário diverso. Pleiteia a 

improcedência da ação. A Reclamada sustenta que o imóvel não foi 

incluído no relatório que seriam beneficiados com a dação de pagamento, 

bem como que os bens incluídos se encontravam em nome de SGARBI & 

CIA LTDA – ME e o imóvel em discussão se encontrava em nome de 

SGARBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e que tal fato impediu que o 

imóvel fosse localizado no sistema. Sustenta que a cobrança é devida, 

ante a legalidade do débito. Pleiteia a improcedência da ação. Não havendo 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde as partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

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

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Verifica-se 

que a discussão dos autos versa sobre legitimidade do débito e ausência 

de baixa oriunda da realização de dação de pagamento. Analisando 

detidamente os fatos e provas apresentadas nos autos é possível 

constatar que, ao contrário do que alega a Reclamada o imóvel em 

discussão, qual seja n; 01.29.003.001.000 – Lote 01, Quadra 03 – Alto da 

Glória I se encontra incluso no relatório de bens beneficiados pela dação. 

Superada tal argumentação cumpre explanar sobre o não reconhecimento 

do dever de baixa do imóvel. Imperioso se faz observar que nos 

documentos apresentados constata-se que houve equívoco por parte da 

Reclamada que deixou de identificar o referido imóvel, uma vez que, não 

obstante divergência das razões sociais empresas possuem o mesmo 

CNPJ. Portanto não cabe alegação de desconhecimento de propriedade. 

Assim deveria a Reclamada proceder com a devida baixa dos débitos 

oriundos dos anos de 1997 a 2009. Porém não ocorreu, tendo o 

Reclamante que efetuar o pagamento do valor de R$ 26.033,41 que restou 

devidamente comprovado nos autos, fazendo jus portanto o Reclamante a 

restituição dos valores devidamente atualizados já que se incumbiu de 

comprovar nos autos seu direito. Pois bem. Da análise dos autos, é 

possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a 

verossimilhança das articulações fáticas deduzidas na inicial. Com efeito, 

os documentos juntados a exordial demonstram que a Autora sofreu 

cobrança indevida, os documentos dão embasamentos probatório no 

sentido de que houve execução e transtornos. Conclui-se que a parte Ré 

não trouxe elementos de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido 

inaugural, para: - CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o 

valor de R$ 26.033,41 (vinte e seis mil, trinta e três reais e quarenta e um 

centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do desembolso. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010725-98.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEBRASA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALINE ROSSI DA SILVA (EXECUTADO)

GENILSON APARECIDO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010725-98.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

EXECUTADO: GEBRASA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, 

GENILSON APARECIDO SILVA, ALINE ROSSI DA SILVA Vistos. 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. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do exequente. Trata-se de Ação de Execução de 

litigância de má-fé promovida por CLODOALDO PIACENTINI, compulsando 

os autos verifico que o Exequente deixou de impulsionar os autos, 

apensar de intimado, se manteve inerte. Nesse sentido: Ementa: 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO 

CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 
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processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 71004466843 - Relª. 

juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013. Outrossim, verifica-se 

que o feito se encontra paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

diante da inércia evidenciada, julgo pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Deixo 

de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007366-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PORTAL DA AMAZONIA CONVENTION & VISITORS 

BUREAU SINOP-MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

ASSOCIAÇÃO PORTAL DA AMAZÔNIA CONVENTION & VISITORS 

BUREAU SINOP ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM TUTELA DE URGÊNCIA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO. O presente feito cuida de pedido de 

restituição de valores pagos a título de TACIN - Taxa de Segurança Contra 

Incêndio instituído pela Lei Estadual nº 4.547/1982 com alterações pela Lei 

Estadual nº 9.067/2008. Sustenta a promovonte que referida cobrança é 

indevida por ser a segurança pública dever do Estados nos termos do art. 

144, CF; pela violação ao disposto no art. 145, inciso II, CF eis que haveria 

invasão de competência exclusiva da União, violação da legislação que 

impede que taxas utilizem a mesma base de cálculo de impostos e uma 

vez que a base de cálculo da TACIN, nos termos do art. 100-B da referida 

Lei Estadual é base de cálculo do IPTU e, por fim, que o serviço prestado 

pelo Corpo de Bombeiros é público e indivisível. Por seu turno a promovida 

sustenta constitucionalidade da TACIN frente a jurisprudência do STJ e 

STF. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões 

de nulidade passo a análise do mérito. Há muito a presente questão vem 

sendo debatida nos Tribunais Superiores. Tornando-se objeto de Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 643.247/SP que originou o tema 

16 e, em 01/08/2017 assim restou ementando: A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da 

atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. A jurisprudência do E. 

TJMT entendia pela constitucionalidade da criação da TACIN por Lei 

Estadual, bem como a inaplicabilidade do Tema 16. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – 

DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING 

CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA 

REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO 

EXERCIDO.No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem ou 

não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio e, 

por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a 

seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate 

a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de 

incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

foi instituída pela Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 

9.067/2008 e nº 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e 

divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso 

concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018 - grifo nosso). Em breve 

síntese, a não aplicação do leading case se sustentava na divergência de 

fundamentação. O Tema 16 resultou de taxa equivalente à TACIN criada 

pelo Município de São Paulo/SP. Já no Estado de Mato Grosso a TACIN foi 

criada por Lei Estadual. Contudo, tal entendimento foi objeto de apreciação 

pelo STF nos autos do ARE nº 972352/MT assim ementado: Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. 

Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. 

Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão 

geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É 

despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais 

votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo 

regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de 

mandado de segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019 - grifo 

nosso). Em sede de decisão monocrática, nos mesmos autos acima 

ementados, o Min. Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto: 

Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 

do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria 

representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o 

RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem 

encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos 

seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para 

reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em 

desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16). (...) 

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o 

referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a 

abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da 

taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, 

en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 

39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. 

Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de 

inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes 

termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os 

embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No 

recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto 

constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto 

constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a 

taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear 

essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o 

presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo 

Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data 

anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de 

origem, ao examinar a especie dos autos, consignou que: “A exigência da 

referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da 

Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que 

permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao 

criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços 
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de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de 

março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 

13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019 - grifo nosso). Portanto, a instituição da 

TACIN, ainda que, por Lei Estadual resta englobada pela decisão do Tema 

16 do STF em sede de repercussão geral. Nesta esteira de pensamento a 

segurança pública, por força do art. 144 da CF, deve ser custada por 

intermédio de impostos e não taxas. Por fim, em sede de Embargos de 

Declaração nos autos do RE nº 643.247/SP houve a modulação dos 

efeitos nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – 

TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se 

imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de 

decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas 

décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em 

atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 

927, § 3º, do Código de Processo Civil.[…] Conheço dos embargos de 

declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para 

modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da 

publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de2017 —, ressalvadas 

as ações anteriormente ajuizadas. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para DECLARAR nulo os lançamentos da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 

referentes ao ano de 2019 conforme ids nº 20322992, 20322993, 

20322997, 20322999, 20323001, 20323002, 20323003, 20323004, 

20323005, 20323007, 20323008, 20323009, 20323010, 20323011, 

20323012, 20323013, 20323014, 20323015 e 20323016. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008777-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA TRUCOLLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008777-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ELIS REGINA TRUCOLLO Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, haja vista 

a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação de cobrança 

interposta por VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO em face do ELIS REGINA 

TRUCOLLO, cujo objetivo é o recebimento de crédito no valor de R$ 

2.846,99 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove 

centavos), oriundo da prestação de serviços de conserto de veículo, 

representado por contrato de sessão de crédito e nota fiscal anexa. 

Passa-se a decisão. A parte Autora aduz que é credora do Requerido, 

através de títulos transferido por termo de cessão de crédito, tendo como 

credor originário ADEMIR SIEVE E CIA LTDA - ME, o qual tem relação com 

esse prestador de serviços. Aduz que teria o Requerido deixado de pagar 

pelo serviço prestado. Acompanha a inicial o contrato de sessão de 

crédito (id. 21228599) e a nota fiscal (id. 21228600). No caso concreto, 

diante dos documentos apresentados nos autos que demonstram a 

relação jurídica existente entre o devedor e o credor bem como a 

inexistência de juntada de qualquer elemento ou documento 

desconstitutivo do direito da parte autora, no sentido de comprovar a não 

prestação dos serviços alegados ou o adimplemento do débito, seja no 

sentido da sua inexistência ou vícios. Referente ao inadimplemento do 

contrato cabe o réu provar a falta de execução: TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10702100057042002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 13/12/2013 

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA 

-ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - 

ART. 333 , II DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA. -Havendo a celebração de um contrato entre as partes, para se 

elidir os seus termos, sob o fundamente de que o serviço não foi 

contratado e prestado, deve a parte que alegou fazer prova contundente 

a afastar a quantia cobrada. -Consiste em ônus do réu a apresentação de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 333 , II do CPC. Assim a procedência do pedido é medida que se 

impõe. Posto isto, JULGA-SE PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC/15,o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Requerido ao 

pagamento do valor correspondente a R$ 2.846,99 (dois mil oitocentos e 

quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), corrigido pelo índice 

oficial INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, calculado da data do 

arbitramento. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALCEU SENGER (REQUERENTE)

CRISTIANA BEATRIZ ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CAFE COM VIAGENS AGENCIA DE TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1006334-44.2019.8.11.0015 EMBARGANTE: CAFE COM VIAGENS 

AGENCIA DE TURISMO EIRELI - ME. EMBARGADOS: ANDERSON ALCEU 

SENGER e CRISTIANA BEATRIZ ROBERTO. Vistos etc. Tratam-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por CAFE COM VIAGENS 

AGENCIA DE TURISMO EIRELI - ME alegando que a sentença proferida no 

id nº 24469678 padece de omissão, eis que no segundo parágrafo da 

parte dispositiva não foi deliberado claramente se a responsabilidade da 
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embargante com relação à condenação por danos materiais é solidária ou 

subsidiária com relação à empresa corré. Contrarrazões da embargada 

rechaçando a argumentação. É a síntese necessária. Decido. Com efeito, 

embora a fundamentação da sentença combatida exponha de forma 

inequívoca que todas as demandas são corresponsáveis por indenizar os 

danos morais e materiais objeto do pedido formulado na inicial, a 

deliberação de tal ponto não foi posta de forma literal na parte dispositiva 

do julgado com relação aos danos materiais. Assim, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para, 

sanando a dúvida da embargante, elucidar que todas as empresas 

demandadas foram condenadas a responder solidariamente pelo 

pagamento das indenizações por danos morais e materiais fixadas na 

sentença proferida nos autos (id nº 24469678). Outrossim, malgrado o 

disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, porém, por força do 

Enunciado Cível nº 166 do FONAJE e entendimento prevalente da e. Turma 

Recursal Única, passo ao juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse 

passo, tempestivo e preparado, bem como preenchidos os demais 

pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado colacionado ao id 

nº 25201667 nos efeitos devolutivo e suspensivo, a teor do art. 43 da Lei 

nº 9.099/1995. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões pendentes 

delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se e intime-se.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000238-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO DELA JUSTINA BOING (EMBARGANTE)

DALIRIO ROBERTO BOING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THICIANA DELA JUSTINA BOING OAB - SP322062 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000238-18.2016.8.11.0015. EMBARGANTES: DALIRIO 

ROBERTO BOING e GIULIANO DELA JUSTINA BOING. EMBARGADO: 

MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA. Vistos etc. Desnecessária a 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do art. 355, I, do CPC. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por DALIRIO ROBERTO BOING e GIULIANO DELA JUSTINA BOING, 

postulando seja anulada a penhora online de dinheiro efetuado nos autos 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhes move MARCELO 

HENRIQUE DA SILVEIRA, ao argumento de os valores constritos serem 

impenhoráveis, já que inferiores à 40 salários mínimos e depositados em 

conta poupança. Intimado a se manifestar, o embargado restou silente. Eis 

a síntese necessária. Decido. Com efeito, os depósitos em caderneta de 

poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, 

conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Considerando, pois, a 

comprovação, vide ids nº 2981359 e 2981360, que os valores penhorados 

nos autos da ação principal estão depositados em contas poupanças dos 

embargantes, bem como são inferiores a quarenta salários mínimos, o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para anular a penhora de valores depositados nas 

contas poupanças dos embargantes registrada no id nº 3012286 dos 

autos da ação principal (nº 8010813-34.2014.8.11.0015), bem como 

determinar a intimação destes para, em 5 dias, indicarem conta bancária 

para levantamento dos valores. Após informados os dados bancários, 

EXPEÇA-SE os competentes ALVARÁS para levantamento dos valores 

bloqueados, atentando-se para a quantia correspondente a cada um dos 

embargantes. Traslade-se cópia dessa sentença para os autos da ação 

principal. Sem custas e honorários advocatícios, mercê do artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000238-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO DELA JUSTINA BOING (EMBARGANTE)

DALIRIO ROBERTO BOING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THICIANA DELA JUSTINA BOING OAB - SP322062 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000238-18.2016.8.11.0015. EMBARGANTES: DALIRIO 

ROBERTO BOING e GIULIANO DELA JUSTINA BOING. EMBARGADO: 

MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA. Vistos etc. Desnecessária a 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do art. 355, I, do CPC. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por DALIRIO ROBERTO BOING e GIULIANO DELA JUSTINA BOING, 

postulando seja anulada a penhora online de dinheiro efetuado nos autos 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhes move MARCELO 

HENRIQUE DA SILVEIRA, ao argumento de os valores constritos serem 

impenhoráveis, já que inferiores à 40 salários mínimos e depositados em 

conta poupança. Intimado a se manifestar, o embargado restou silente. Eis 

a síntese necessária. Decido. Com efeito, os depósitos em caderneta de 

poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, 

conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Considerando, pois, a 

comprovação, vide ids nº 2981359 e 2981360, que os valores penhorados 

nos autos da ação principal estão depositados em contas poupanças dos 

embargantes, bem como são inferiores a quarenta salários mínimos, o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para anular a penhora de valores depositados nas 

contas poupanças dos embargantes registrada no id nº 3012286 dos 

autos da ação principal (nº 8010813-34.2014.8.11.0015), bem como 

determinar a intimação destes para, em 5 dias, indicarem conta bancária 

para levantamento dos valores. Após informados os dados bancários, 

EXPEÇA-SE os competentes ALVARÁS para levantamento dos valores 

bloqueados, atentando-se para a quantia correspondente a cada um dos 

embargantes. Traslade-se cópia dessa sentença para os autos da ação 

principal. Sem custas e honorários advocatícios, mercê do artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003055-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GUERREIRO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PROCESSO: 1003055-50.2019.8.11.0015. 

EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO TROMBETTA. EMBARGADO: 

MARGARIDA GUERREIRO FURLAN. Vistos etc. Desnecessária a produção 

de outras provas, passo ao julgamento do pedido, nos termos do art. 355, 

I, do CPC. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por CARLOS 

ANTONIO TROMBETTA em face de MARGARIDA GUERREIRO FURLAN. As 

preliminares suscitadas pelo embargante não comportam acolhimento. 

Consoante previsto no art. 828, I e II, do CPC, o fiador que se 

responsabiliza no contrato como devedor solidário está renunciando ao 

benefício de ordem, de sorte que não pode exigir do credor que busque 

em primeiro lugar os bens do afiançado. Nessa situação, constitui parte 

legítima para figurar no polo passivo, pois, consoante art. 275 do Código 

Civil, cabe ao credor optar por buscar a satisfação do crédito contra 

quaisquer dos devedores, seja cumulativamente ou não. Com relação ao 

cálculo da dívida apresentado na inicial, embora equivocado, não induz ao 

seu indeferimento, já que os próprios contratos que a instruem permitem 
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aferir a forma correta de atualização. Sob tais fundamentos, rejeito as 

preliminares suscitadas e passo ao exame do mérito. Segundo consta, a 

embargada celebrou 3 contratos com a terceira Lucimar Festa da Costa 

Lima, tendo o embargante figurado como fiador da aludida devedora 

principal em 2 deles, quais sejam, um contrato de locação firmado em 

19/08/2016, bem como um termo de confissão de dívida de 27/08/2017, 

que tem por objeto a renegociação das dívidas contraídas no citado 

instrumento de locação e posterior aditivo contratual. Pois bem. 

Diferentemente do que sustenta o embargante, inexiste a necessidade de 

exibição dos títulos de crédito entregues para pagamento das obrigações 

assumidas no primeiro contrato de locação, haja vista a admissão do seu 

inadimplemento no posterior termo de confissão de dívida celebrado entre 

as partes. Outrossim, conforme informado pela embargada, o valor (R$ 

8.000,00) do bem móvel dado em pagamento pela codevedora Lucimar 

quitou apenas parte da dívida, sendo, portanto, cabível a execução da 

obrigação remanescente. Por outro lado, embora exigível o pagamento da 

dívida, o cálculo de atualização apresentado pela embargada não guarda 

consonância com o instrumento no qual se lastreia. Isso porque, a 

embargada adota como termo inicial de atualização a data de vencimento 

(31/10/2017) da última parcela estipulada no instrumento de aditamento ao 

contrato de locação original. Contudo, o crédito de R$ 15.332,00 objeto do 

pedido inicial baseia-se no instrumento de confissão de dívida 

apresentando, onde o pagamento do referido valor foi avençado em 11 

prestações sucessivas. Logo, a atualização do crédito deve pautar-se 

pelo vencimento individual das prestações previstas neste contrato. Além 

disso, não há que se falar na incidência dos encargos moratórios 

previstos nas cláusulas 6 e 7 do contrato inicial, pois tais penalidades 

vinculam-se à vigência de relação locatícia. Considerando que o 

instrumento de confissão de dívida exequendo tem por objeto a 

renegociação de tais dívidas, reputam-se inclusos no cálculo de 

atualização todos os encargos moratórios. Além disso, não há que se 

falar na cobrança de 20% de honorários advocatícios sobre a dívida, 

porquanto não pactuada tal obrigação em nenhum dos instrumentos que 

subsidiam a inicial. Assim, por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e determino 

a intimação da embargada/exequente para, em 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento à execução apresentando cálculo atualizado do crédito, 

corrigido conforme prestações individuais estipuladas no instrumento de 

confissão de dívida (id nº 18349072 - Págs. 10/11), sobre as quais deve 

incidir, exclusivamente, correção monetária pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, promovendo-se, ainda, o 

abatimento da importância de R$ 8.000,00, também corrigida a partir de 

novembro de 2018 pelos parâmetros legais retro estabelecidos. Sem 

custas e honorários advocatícios, mercê do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005769-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DIEGO GOTARDO (REQUERIDO)

ALLAN DIEGO GOTARDO 02728464146 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005769-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JAIME PRADELA. 

REQUERIDOS: ALLAN DIEGO GOTARDO. Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007031-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA BATISTA FAVERO (EXECUTADO)

GABRIEL DOS SANTOS MACHEA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007031-36.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: GABRIEL DOS 

SANTOS MACHEA. REQUERIDO(A): EDNALDO COLLI. Vistos etc. Trata-se 

de EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos por GABRIEL DOS SANTOS 

MACHEA em face de EDNALDO COLLI. Dentre outras teses, o embargante 

sustenta preliminarmente a incompetência deste juízo por necessidade de 

perícia no contrato objeto da ação principal, haja vista não reconhecer a 

assinatura aposta em seu nome no instrumento. Pois bem. Considerando 

que, ao contrapor a assinatura do embargante na cópia dos seus 

documentos oficiais de identificação exibidos nos autos com a chancelada 

no contrato objeto da ação principal, não é possível concluir seguramente 

acerca da autenticidade da assinatura objurgada, a realização de perícia 

grafotécnica para deslinde da controvérsia mostrasse medida de rigor. No 

ponto, como é cediço, por incompatibilidade aos princípios previstos nos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 9.099/95, a prova pericial formal não é admissível 

em sede de Juizado Especial Cível. Diante disso, acolho a preliminar 

suscitada e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

por incompetência deste juízo, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 

Por conseguinte, declaro nula a penhora de valores efetuados nos autos e 

determino a intimação do embargante para, em 5 dias, indicar conta 

bancária para levantamento mediante expedição de alvará, o que fica 

desde já autorizado. Sem ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 55, 

caput, da Lei 9099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005831-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIELEY DA COSTA FORTUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1005831-23.2019.8.11.0015 REQUERENTE: SHIELEY DA COSTA 

FORTUNA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. Desnecessária a 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do pedido, nos termos 

do art. 355, I, do CPC. Observo, por oportuno, que as sentenças 

proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os princípios e limites 

previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1.046, §§ 2º e 

4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do Fonaje. Trata-se de 

AÇÃO de COBRANÇA em que a demandante SHIELEY DA COSTA 

FORTUNA, servidora pública municipal no cargo efetivo de professora 

com licenciatura plena, requer, com base no art. 98 da Lei Orgânica nº 

254/1993, a condenação do MUNICIPIO DE SINOP ao pagamento de 

gratificação pelo trabalho com excepcionais exercido nos anos de 2011, 

2014 e 2015. Em sede de contestação, o requerido alega, exclusivamente, 

inépcia da inicial, com base na entrada em vigor da Lei municipal nº 1670, 

de 04 de abril de 2012, que revogou a gratificação objeto da pretensão 

autoral. É o que merece destaque. Decido. Consoante o disposto no art. 

488 do CPC, relego a análise da preliminar suscitada pelo demandado e 

passo ao exame do mérito. A Lei municipal nº 1670, de 04 de abril de 

2012, promoveu alterações na Lei orgânica nº 254/1993, de 29 de março 

de 1993, entre elas, a revogação da antiga redação do art. 98, onde 

restava prevista a gratificação almejada pela autora. Com isso, a 

pretensão autoral abrange somente os fatos ocorridos antes da entrada 

em vigor da novel legislação local e ainda não alcançados pela prescrição 

quinquenal (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932). No caso, 

independentemente disso, tenho que o pedido inicial não merece 

prosperar, pois, o únicos documentos relacionados a fatos ocorridos no 

período abarcado pela pretensão autoral consistem em certificados de 

participação em cursos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação denominados “projeto de formação continuada – temática: 

dificuldade de aprendizagem” (id nº 19396772 – págs. 12/14). O conteúdo 

programático descrito no verso de tais certificados não informa que a 

autora/cursista tenha exercido atividade especializada de educação e 

reabilitação de excepcionais diretamente com educandos, conforme a 

antiga redação do art. 98 da Lei nº 254/1993 estabelecia como requisito 

para recebimento da gratificação pretendida. Assim, entendo que a 

demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), impondo-se, por 

conseguinte, a rejeição do pedido. Ante todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009169-73.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: DANIEL 

FRANCISCO CANDIDO. EMBARGADA: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA 

- EPP. Vistos etc. Desnecessária a produção de outras provas, passo ao 

julgamento do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por DANIEL FRANCISCO CANDIDO em 

face de VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP. Ausente o relatório, 

conforme dispensa prevista no art. 38 da Lei 9.099/95. A preliminar 

suscitada não comporta acolhimento. Diferentemente do que sustentou o 

embargante, a memória de cálculo que instrui a inicial discrimina 

individualmente quais obrigações são objeto da cobrança em questão, ao 

passo que os contratos que lastreiam o crédito não contêm qualquer 

previsão acerca da necessidade de notificação extrajudicial do devedor 

como requisito para o ajuizamento da cobrança. Diante disso, afasto os 

fundamentos invocados e rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Por 

insubsistência, as teses de mérito do embargante também não merecem 

acolhimento. Como é cediço, até a execução forçada a atualização do 

crédito pautasse pelos termos do contrato que o fundamenta, ao passo 

que, somente após, passa a viger os índices praticados pelo Poder 

Judiciário. Outrossim, visto que, conforme previsto nos contratos em 

discussão, o embargante recebeu boletos para o pagamento das 

obrigações assumidas, caberia a ele comprovar se quaisquer daquelas 

indicadas no cálculo apresentado pela embargada foram regularmente 

quitadas. Como não o fez, reputam-se inadimplidas. Assim, por todo o 

exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO e determino a 

intimação da embargada/exequente para, em 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento à execução apresentando cálculo atualizado da dívida e 

requerer o que direito para análise conjunta ao pleito formulado no id nº 

25827873. Sem custas e honorários advocatícios, mercê do artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003135-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1003135-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NALDO ANTONIO DA SILVA. 

REQUERIDA: BACKES & SOUZA LTDA - EPP. Vistos etc. Desnecessária a 

dilação probatória, ao julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 

355, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS proposta por NALDO ANTONIO DA SILVA em face de BACKES 

& SOUZA LTDA - EPP. Narra o autor haver contratado a requerida para o 

conserto de uma geladeira, porém, apesar de quitar o preço do serviço, o 

produto foi devolvido com a mesma falha de funcionamento. A promovida 

contesta negando a ocorrência de falha na prestação do serviço, porém, 

pontua que, por haver notado que o produto também precisava de outros 

reparos além do contratado, propôs extrajudicialmente a devolução da 

quantia paga pelo conserto, o que não foi aceito. Eis o resumo dos fatos 

relevantes. Decido. Considerando que a lide decorre de relação de 

consumo, aplicam-se ao caso, no que couber, as disposições do CDC. 

Pois bem. Residindo a controvérsia em ré haver devolvido o produto do 

autor ciente de que o conserto para o qual foi contratada não foi suficiente 

à reparação integral do bem, caberia à empresa, nos termos dos artigos 

373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, comprovar ter feito tal advertência ao 

consumidor, contudo, não se desincumbiu do seu ônus. Entendo, portanto, 

que a ré, ao assumir a obrigação de consertar um equipamento eletrônico 

ciente de que o serviço poderia não ser suficiente para tal finalidade, 

assumiu com sua atividade o risco de responder por essa ineficiência. 

Logo, demonstrado o dano material do autor e ausente a comprovação de 

qualquer excludente de responsabilidade, deve a promovida reparar seu 

prejuízo restituindo o valor pago pelo serviço defeituoso. Por outro lado, 

conquanto não se duvide da frustração do consumidor, tenho que a 

insatisfação experimentada não extrapola o limite do mero dissabor 

cotidiano a justificar reparação pecuniária sob tal fundamento. Ante o 

exposto, mercê do art. art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, e CONDENO a 

promovida a restituir ao autor a quantia de R$ 400,00 paga pelo serviço 

defeituoso objeto da ação, corrigida pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da 

citação (art. 405 CC). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003526-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ROBERTO QUECHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1003526-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON LUIZ 

RAMOS JUNIOR - ME. REQUERIDOS: DIOGO ROBERTO QUECHINI. Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010116-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUNIOR MARTINIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010116-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO JUNIOR MARTINIS 

SANTOS REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

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

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

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SERGIO JUNIOR 

MARTINIS SANTOS em face de TIM S.A.. A controvérsia dos autos 

restringe-se quanto a existência de danos morais por alegado excesso de 

cobranças, vez que o promovente nega a relação jurídica. Inicialmente 

REJEITO a PRELIMINAR uma vez que não há que se falar em ausência de 

interesse de agir, haja vista não estar condicionada a prestação 

jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Defiro a retificação do 

polo passivo, para fazer constar: TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. Em sua exordial o requerente afirma ter recebido 

cobranças excessivas via mensagens, no entanto, nega a existência do 

débito e da relação jurídica. Por seu turno a requerida sustentou pela 

inexistência da prova do alegado dano moral. Não havendo questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Após breve síntese, tenho que a 

causa de pedir, delimitada pela parte Requerente deve se restringir à 

alegação quanto ao envio de diversas mensagens de cobrança. Em que 

pese as alegações constantes da inicial, verifico que a parte reclamante 

não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda. Não consta dos autos qualquer prova que a parte autora tenha 

sido constrangida com cobranças, tais como, prints das mensagens que 

afirma ter recebido ou protocolos das alegadas reclamações, provas 

estas que lhe incumbia produzir, sem as quais a improcedência dos 

pedidos é medida que se impõe. Não sem propósito, repete-se: a autora 

não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, não tendo a 

parte promovente comprovado a prática de qualquer ato ilícito pela 

promovida, não pode ser imputado a esta o dever de indenizar, de modo 

que os pedidos devem ser desprovidos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010518-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010518-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: JOSE CARLOS GONCALVES Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO em face de JOSE CARLOS GONÇALVES 

objetivando a cobrança dos cheques nº: IU nº 100588, no valor R$ 

2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais), emitido em 02/05/2016, 

vencimento 23/05/2016 e IU nº 100587, no valor R$2.870,00 (dois mil 

oitocentos e setenta reais), emitido em 02/05/2016, vencimento 

27/05/2016, ambos do Banco Itaú, Agência: 8218, Conta: 02735-0 na 

Cidade de Sinop/MT, de titularidade do reclamado (id nº 22471713 e 
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22471714). A requerida apesar de devidamente citada (id nº 24883096), 

contudo não compareceu na audiência de conciliação (id nº 25663147) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e 

literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria e 

independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados 

na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de 

vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, 

certo e exigível. Assim, uma vez comprovado pela parte reclamante a 

subsistência da dívida, representada pelos cheques, cumpria a parte 

reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 

reconhecer a revelia e CONDENAR a parte Reclamada a pagar a 

importância de R$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais), 

referente ao somatório do valor principal de cada cheque acostado nos id 

nº 22471713 – 22471714, acrescido de juros 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de 

cada título. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011583-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011583-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

EDUARDA SILVA SANTOS moveu AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A em face de 

cancelamento e atraso no voo. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

à responsabilidade da parte Requerida pelo cancelamento do voo 

originalmente contratado com o consequente atraso na chegada da autora 

a cidade de Cuiabá/MT e perda do transporte via terrestre, contratado 

previamente com outra empresa, e que a conduziria a cidade de Sinop/MT. 

Inicialmente DEFIRO o pedido de RETIFICAÇÃO do POLO PASSIVO para 

nele fazer constar como parte Requerida: GOL LINHAS AÉREAS S/A, 

inscrita no CNPJ nº 07.575.651/0001-59. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. A controvérsia dos autos cinge-se a alegada falha na prestação 

do serviço em virtude de cancelamento e atraso de 3 horas, do voo 

programado para sair de Florianópolis/SC em 12/08/2019 às 18h10 com 

destino a Cuiabá/MT, cujo atraso acarretou a perda da conexão em 

Guarulhos/SP, havendo realocação em outro voo e consequente atraso de 

3 horas na chegada ao destino final contratado: Cuiabá/MT. Primeiramente, 

quanto a perda do embarque para viagem por via terrestre 

(Cuiabá/MT-SinopMT), observo que, apesar da autora afirmar na inicial que 

a compra das passagens de ônibus foram realizadas com antecedência e 

em horários previamente compatíveis com os voos, entendo que não 

houve cautela ao contratar previamente a empresa do transporte 

rodoviário, sem observar o curto intervalo de 1h40min entre o 

desembarque do voo em Cuiabá/MT e o embarque no ônibus que a 

conduziria a cidade de Sinop/MT, ainda mais se tratando de viagens 

distintas (uma aérea e outra terrestre), sendo tal fato culpa exclusiva da 

parte reclamante, traduzindo-se em uma das hipóteses de excludente de 

responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC. Assim, não admitir 

que as empresas de transporte cometam erros gerando um atraso 

tolerável, até mesmo pelo órgão fiscalizador, não seria razoável. Mais do 

que isso importaria na exigência de que os serviços colocados no 

mercado ostentassem o atributo da perfeição, o que não é correto supor. 

Portanto, a Reclamada não pode ser responsabilizada pela perda do 

embarque de transporte por via terrestre, haja vista que a autora não agiu 

com diligência devida ao contratar o itinerário por via terrestre em curto 

intervalo de tempo entre os respectivos embarques. Analisando os autos, 

restou incontroversa a ocorrência do cancelamento do voo, referente ao 

trecho de volta, que levou a promovente de Florianópolis/SC para 

Cuiabá/MT, em 12/08/2019, voo este que, apesar de ser inicialmente 

marcado para as 18h10min, o horário aprazado não foi cumprido, 

acarretando a perda da conexão e o consequente atraso de cerca de 3 

horas para chegada ao destino final contratado. Sustentou a promovida 

ausência de responsabilidade, eis que referido cancelamento do voo 

decorreu de problemas meteorológicos. Independentemente da justificativa 

para o cancelamento do voo e substituição do meio de transporte, é certo 

que a parte Requerida, não cumpriu seu ônus probatório, nos termos do 

art. 373, II, CPC/2015. E neste sentido destaca a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE 

VOO. MUDANÇA DE ROTA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. CASO 

FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

QUANTUM MINORADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

QUANTUM MANTDO. […] A responsabilidade do fornecedor de serviços 

públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabia a ré comprovar a ocorrência de evento 

capaz de afastar, no caso concreto, sua responsabilidade objetiva, 

consoante o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos, 

haja vista esta ter se limitado a asseverar que o cancelamento do vôo em 

questão teria ocorrido em virtude da reestruturação da malha aérea 

(fls.95/95). Cumpre salientar que o tráfego aéreo configura fortuito interno 

e sua ocorrência não possui o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva da recorrente. […] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006694962, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017 - grifo nosso) Se por um lado tal 

circunstância não exime a responsabilidade da promovida, por outro 

prisma não se vislumbra a ocorrência de danos morais. No caso concreto 

a promovente não se manteve por longas horas no saguão do aeroporto 

aguardando uma realocação. Ao contrário, foi realocada em outro voo, 

computando-se o atraso de quase 3h ao destino final contratado, sendo 

fornecida pela reclamada a hospedagem no Hits Pantanal Hotel. Neste 

sentido: CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS 

GRAVOSAS À PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. […] 3. A 

jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de 

outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só 

atraso do transporte aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem 

maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se 

nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral 

indenizável. […] (TJDF - RINOM: 07568810920188070016, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, Data de Publicação: 25/07/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO. 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. […] Atraso de voo inferior a 4 horas, sem consequências 

gravosas ao autor. Ausência do dever de indenizar. Resolução nº 

141/2010 da ANAC. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP - AC: 10334447420188260002, Relator: VICENTINI 

BARROSO, DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 03/06/2019 - grifo nosso). Insta consignar que constam da 

inicial, alegações pela parte autora, sobre a perda de um dia de trabalho e 

desconto em folha de pagamento, além do transtorno e desordens na vida 

pessoal da autora, no entanto, deixou de instruir os autos com as provas 

dos prejuízos que alega ter sofrido, ou perda de compromissos inadiáveis. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 
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por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008500-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AMARILDO CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMARILDO 

CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em sua petição inicial o promovente insurge-se contra a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes afirmando não 

possuir débitos ou relação jurídica com a promovida. Esta, por seu turno, 

arguiu prejudicial de prescrição, aduz ausência de comprovante original de 

negativação, incompetência territorial, e no mérito, improcedência da 

demanda pela regularidade da inscrição e existência de débitos, litigância 

de má fé e, ao final, formulou pedido contraposto. A controvérsia da 

presente demanda cinge-se quanto a existência de relação jurídica entre 

as partes e a regularidade dos débitos em nome do promovente a 

sustentar a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. As 

questões preliminares suscitadas pela promovida não comportam 

acolhimento. Havendo dúvida quanto a veracidade das informações 

contidas no extrato de negativação obtido por meio eletrônico poderia a 

promovida, observando o ônus que lhe cabia, trazer aos autos consulta 

visando comprovar referida divergência. Não se pode olvida que os 

cadastros negativistas possuem convênios com as empresas que 

permitem a realização de consultas a qualquer tempo, logo tal prova não 

lhe era impossível. Por sua vez no que tange ao comprovante de endereço 

em nome de terceiro é mera irregularidade sanável a qualquer tempo. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC, 

o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito 

incumbia à promovida que não se desincumbiu de seu dever. Em sua 

contestação limitou-se a trazer aos autos relatórios emitidos por seu 

sistema e que configuram prova unilateral. No que tange aos “print screen” 

a Turma Recursal do E. TJMT entende que estes configuram prova 

unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso 

dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Nesta senda, não 

havendo nos autos outras provas suficientes para legitimar a regularidade 

da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, 

impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, segundo melhor 

entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, Apelação Cível nº 

0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que 

a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 valor 

este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Não comprovada a relação 

jurídica, é possível reconhecer inviável o deferimento do pedido 

contraposto. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido 

na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). Indefiro o 

pedido contraposto. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão somente da inscrição nos 

valor de R$ 55,77 (cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e 

R$ 61,19 (sessenta e um reais e dezenove centavos) discutidas nestes 

autos. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011384-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE CRISTINA MARTIN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por VIVIANE CRISTINA MARTINS em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. A reclamante relata que 

adquiriu da primeira reclamada, passagens aéreas para viagem 

programada para 22/10/2018, trecho: Maringá/PR - Cuiabá/MT com 

conexão em Guarulhos/SP; porém, em 01/04/2019 a autora foi comunicada 

via email, que o voo foi alterado para o dia 26/04/2019, partindo de 

Maringá-PR às 07h10m, com conexão em Guarulhos-SP e chegada em 

Cuiabá-MT as 11h15m do mesmo dia. No entanto, no dia do embarque, o 

voo foi cancelado, sendo providenciada a realocação para um voo da 2º 

Reclamada (companhia Azul), com saída prevista para às 15h, porém, o 

voo de realocação também foi cancelado por necessidade de manutenção 

(id nº 25100875), sendo novamente realocada no voo das 20h40m e 

chegada ao destino às 00h45m do dia 27 de abril de 2019, computando 

mais de 13 (treze) horas de atraso. A Requerida: GOL LINHAS AÉREAS 

S/A foi citada, conforme id nº 25427651, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme se verifica do termo anexo ao id nº 

24996931. Não comparecendo a parte requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da 

Requerida: GOL LINHAS AÉREAS S/A, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95. Inicialmente cumpre esclarecer que a revelia induz presunção 

relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, 

não traduz-se em procedência automática e integral da demanda, posto 

que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A relação constante dos presentes 

autos está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, eis que a 

tese firmada pelo C. STF restringe-se na aplicação da reparação material 

por extravio de bagagens em voos internacionais, hipótese que não se 

amolda aos autos. Resta incontroverso o cancelamento de ambos os 

voos, em razão de técnicos operacionais (manutenção). A tese defensiva 

não prospera. Inicialmente cumpre destacar que, conforme jurisprudência 

pátria, a necessidade de manutenção não programada na aeronave o que, 

por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, determina 

que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de reacomodação, 

conclusão do transporte por outra modalidade ou reembolso. Por tal motivo 

era ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, comprovar 

nos autos que não havia voos disponíveis em sua frota já que, na 

presente data é a única cia aérea operando para esta urbe, para viabilizar 

a conclusão do trajeto por meio diverso do contratado. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada Requerente é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Com 

relação ao pedido de danos materiais, faz jus a parte autora ao 

ressarcimento do valor gasto com alimentação no período da espera por 

outro voo, (ID 23199438), perfazendo o valor: R$59,45 (cinquenta e nove 

reais e quarenta e cinco centavos), contudo, sem a observância da regra 

contida no art. 42, parágrafo único, CDC, pois claramente há ausência de 

dolo na conduta da parte Requerida. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR 

solidariamente as Requeridas a restituírem, na forma simples, a 

importância de R$59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos 

desembolsos e incidência de juros legais e 1% ao mês a partir da citação; 

bem como a pagar à reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença. Deixo de condenar o exequente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011384-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE CRISTINA MARTIN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por VIVIANE CRISTINA MARTINS em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. A reclamante relata que 

adquiriu da primeira reclamada, passagens aéreas para viagem 

programada para 22/10/2018, trecho: Maringá/PR - Cuiabá/MT com 

conexão em Guarulhos/SP; porém, em 01/04/2019 a autora foi comunicada 

via email, que o voo foi alterado para o dia 26/04/2019, partindo de 
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Maringá-PR às 07h10m, com conexão em Guarulhos-SP e chegada em 

Cuiabá-MT as 11h15m do mesmo dia. No entanto, no dia do embarque, o 

voo foi cancelado, sendo providenciada a realocação para um voo da 2º 

Reclamada (companhia Azul), com saída prevista para às 15h, porém, o 

voo de realocação também foi cancelado por necessidade de manutenção 

(id nº 25100875), sendo novamente realocada no voo das 20h40m e 

chegada ao destino às 00h45m do dia 27 de abril de 2019, computando 

mais de 13 (treze) horas de atraso. A Requerida: GOL LINHAS AÉREAS 

S/A foi citada, conforme id nº 25427651, porém não compareceu à 

audiência de conciliação, conforme se verifica do termo anexo ao id nº 

24996931. Não comparecendo a parte requerida à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da 

Requerida: GOL LINHAS AÉREAS S/A, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95. Inicialmente cumpre esclarecer que a revelia induz presunção 

relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, 

não traduz-se em procedência automática e integral da demanda, posto 

que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A relação constante dos presentes 

autos está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, eis que a 

tese firmada pelo C. STF restringe-se na aplicação da reparação material 

por extravio de bagagens em voos internacionais, hipótese que não se 

amolda aos autos. Resta incontroverso o cancelamento de ambos os 

voos, em razão de técnicos operacionais (manutenção). A tese defensiva 

não prospera. Inicialmente cumpre destacar que, conforme jurisprudência 

pátria, a necessidade de manutenção não programada na aeronave o que, 

por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, determina 

que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de reacomodação, 

conclusão do transporte por outra modalidade ou reembolso. Por tal motivo 

era ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, comprovar 

nos autos que não havia voos disponíveis em sua frota já que, na 

presente data é a única cia aérea operando para esta urbe, para viabilizar 

a conclusão do trajeto por meio diverso do contratado. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para cada Requerente é razoável de acordo com a lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Com 

relação ao pedido de danos materiais, faz jus a parte autora ao 

ressarcimento do valor gasto com alimentação no período da espera por 

outro voo, (ID 23199438), perfazendo o valor: R$59,45 (cinquenta e nove 

reais e quarenta e cinco centavos), contudo, sem a observância da regra 

contida no art. 42, parágrafo único, CDC, pois claramente há ausência de 

dolo na conduta da parte Requerida. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR 

solidariamente as Requeridas a restituírem, na forma simples, a 

importância de R$59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos 

desembolsos e incidência de juros legais e 1% ao mês a partir da citação; 

bem como a pagar à reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença. Deixo de condenar o exequente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005175-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. ROBERTO DE MATOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005175-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CAETANO DE SOUZA - 

ME REQUERIDO: V. ROBERTO DE MATOS & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

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

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

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARCOS VIEIRA 

SOARES em face de NAYARA DE JESUS CRUZ GIMENIS objetivando a 

cobrança do cheque nº 000014 da Conta nº 610299 da Agência nº 0234 

de titularidade da requerida no valor original de R$ 1.600,00 com 

vencimento para 26/08/2012. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CHEQUES POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por JOSE CAETANO 

DE SOUZA ME em face de VICENTE ROBERTO DE MATOS E CIA LTDA 

objetivando a cobrança do cheque n. 850110, Agencia 4042 c/c 20.380-7, 

Banco Brasil, de titularidade da parte reclamada, no valor original de R$ 

3.922,00 (três mil novecentos e vinte e dois reais), vencimento em 

10/04/2017. A requerida apesar de devidamente citada (id nº 21905952), 

contudo não compareceu na audiência de conciliação (id nº 21335189) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. A parte reclamante instruiu os autos cópia de título de crédito (id 

nº 13248575) emitido pela requerida e nominal ao requerente, bem como 

carimbo de devolução deste pelas alíneas 11 e 12. Resta, portanto 

demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes configurando 

o inadimplemento do valor representado pelo cheque que serve de prova 

da dívida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para: reconhecer a revelia e CONDENAR a parte Reclamada a pagar a 

importância de R$ 3.922,00 (três mil novecentos e vinte e dois reais) 

referente ao valor principal do cheque acostado nos id nº 13248575, 

acrescido de juros 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e correção 

monetária (INPC), a partir d e 10/04/2017, data do vencimento do título. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011367-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011367-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO PERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. EDUARDO PERREIRA 

DA SILVA moveu AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A em face de cancelamento e 

atraso no voo. A controvérsia dos autos cinge-se a alegada falha na 

prestação do serviço em virtude de cancelamento do voo previsto para o 

dia 23/08/2019, com saída às 14:30h de Sinop/MT e chegada prevista para 

as 15:25h em Cuiabá/MT o que acarretou o atraso de 2h para chegada ao 

destino final e a perda de compromissos profissionais agendados pelo 

autor. Uma vez que a parte Requerida não arguiu preliminares, nem se 

verificam questões de nulidades passo a análise do mérito. É 

incontroversa a ocorrência do atraso no voo da promovente para o trecho 

Sinop/MT - Cuiabá/MT, em 23/08/2019. Sustentou a promovida ausência de 

responsabilidade eis que referido cancelamento do voo Campinas/SP – 

Sinop/MT decorreu por motivos operacionais, especificamente 

manutenção não programada. Vale observar que o cancelamento de voo 

por motivo de manutenção não é situação apta a romper com a 

responsabilidade civil da promovida eis que trata-se de fortuito interno. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). Se por um lado tal circunstância não exime a 

responsabilidade da promovido, por outro prisma não se vislumbra a 

ocorrência de danos morais. Segundo consta no cartão de embarque da 

promovente (id nº 23176119) e melhor detalhado na declaração de 

contingência (id nº 23176125) o voo adquirido pelo promovente deveria 

chegar a seu destino às 15h25min; todavia, o cancelamento do voo 

acabou por acarretar o atraso de 2h10min. No caso concreto a parte 

promovente não se manteve por longas horas no saguão do aeroporto 

aguardando uma realocação. Ao contrário, foi prontamente realocada em 

outro voo e, como consequência, chegou com um atraso de pouco mais 

de duas horas ao destino final. Neste sentido: CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVOSAS À PARTE 

CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO 

SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. […] 3. A jurisprudência das Turmas 

Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder 

Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só atraso do transporte 

aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem maiores 

repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos 

limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável. 

[…] (TJDF - RINOM: 07568810920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE 

SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Data 

de Publicação: 25/07/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO. TRANSPORTE 

AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

[…] Atraso de voo inferior a 4 horas, sem consequências gravosas ao 

autor. Ausência do dever de indenizar. Resolução nº 141/2010 da ANAC. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP - AC: 

10334447420188260002, Relator: VICENTINI BARROSO, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/06/2019 - grifo 

nosso). Insta consignar que não há nos autos nenhuma alegação ou 

evidência de que, em razão do atraso, a parte promovente sofreu 

quaisquer prejuízos, tal como perda de consulta ou outros compromissos 

inadiáveis. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005660-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005660-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALESSANDRA NAZARE 

REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE FAZER C.C 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA proposta 

por ALESSANDRA NAZARE em face de RODOBENS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

restituição imediata dos valores referente a 13 parcelas adimplidos pela 

requerente no contrato de consórcio celebrado com a requerida. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em sua exordial a requerente 

demonstrar o adimplemento da importância de R$ 36.911,11 (trinta e seis 

mil, novecentos e onze reais e onze centavos) (id nº 13480002 pag. 3) e 

pugna ela restituição imediata de tais valores. Uma vez que o contrato 

celebrado entre as partes ocorreu em 16/06/2016 há a incidência da Lei nº 

11.718/08 que dispõe sobre a forma de restituição dos consorciados 

desistentes. Tal posicionamento é acompanhado pelo E. TJMT, conforme 

observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – 

DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO 

POR INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – 

PRECEDENTES DO STJ – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA 

FORMA PACTUADA - LIVRE PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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 (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O 

consorciado desistente só receberá seus haveres no final, após o 

encerramento do grupo, descontados os encargos considerados legais, 

no caso, taxa de administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que as administradoras de consórcio possuem liberdade 

para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 

nº 8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 
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consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Portanto, no que tange ao pleito de 

restituição imediata, não comporta acolhimento. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008585-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANE MARIA TOIGO BERTUOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008585-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEJANE MARIA TOIGO 

BERTUOL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DEJANE 

MARIA TOIGO BERTUOL em face de AZUL LINHAS AEREAS. A 

promovente narra que adquiriu passagem aérea (id nº 21095291), com 

saída prevista para 13/12/2018, às 12h20min de Sinop/MT com conexão 

em Campinas/SP e chegada prevista as 19h50min, ao destino final em 

Navegantes-SC. Afirma que ocorreu atraso no aeroporto de Viracopos – 

Campinas-SP, e que permaneceu com duas crianças aguardando a 

realocação. Alega que chegou ao seu destino final após as 2h da 

madrugada do dia 14/12/2018, ou seja, quase 10 horas de atraso. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Primeiramente, os documentos dos 

menores constantes do ID 21095292, não comprovam o embarque dos 

menores, tampouco demonstram que estes estavam sob a 

responsabilidade da autora durante a viagem. A promovida sustentou pela 

ausência de responsabilidade eis que referido cancelamento do voo 

Campinas/SP – Navegantes/SC decorreu condições climáticas adversas. 

A reclamada afirma que o atraso foi de 2h44min e não 10 horas como 

afirma a parte autora. Não foi apresentada impugnação. No entanto, 

independentemente da justificativa para o cancelamento do voo, é certo 

que a parte Requerida, não cumpriu seu ônus probatório, nos termos do 

art. 373, II, CPC. E neste sentido destaca a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE 

VOO. MUDANÇA DE ROTA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. CASO 

FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

QUANTUM MINORADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

QUANTUM MANTDO. […] A responsabilidade do fornecedor de serviços 

públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabia a ré comprovar a ocorrência de evento 

capaz de afastar, no caso concreto, sua responsabilidade objetiva, 

consoante o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos, 

haja vista esta ter se limitado a asseverar que o cancelamento do vôo em 

questão teria ocorrido em virtude da reestruturação da malha aérea 

(fls.95/95). Cumpre salientar que o tráfego aéreo configura fortuito interno 

e sua ocorrência não possui o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva da recorrente. […] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006694962, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017 - grifo nosso) Assim, se por um 

lado tal circunstância não exime a responsabilidade da promovida, por 

outro prisma não se vislumbra a ocorrência de danos morais. Em consulta 

ao site da ANAC, verifico que, de fato, a chegada do voo 5004 (ID 

21095291), que transportou a autora ao destino final contratado. 

( h t t p s : / / s i s t e m a s . a n a c . g o v . b r / s a s / s i r o s /

(S(l25tcuweyu3nwndfqgbaf0tt))/view/vra/frmCon sultaVRA) Deste modo, 

originalmente a promovente deveria chegar a seu destino às 19h50min, 

todavia, devido ao cancelamento, o voo somente chegou às 22h35min; 

acarretando em um atraso de 2h44min. No caso concreto a promovente 

não se manteve por longas horas no saguão do aeroporto, aguardando 

uma realocação. Ao contrário, foi prontamente realocada em voo e, com 

consequência, chegou com um atraso tolerável a seu destino. Neste 

sentido: CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS 

GRAVOSAS À PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. […] 3. A 

jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de 

outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só 

atraso do transporte aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem 

maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se 

nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral 

indenizável. […] (TJDF - RINOM: 07568810920188070016, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, Data de Publicação: 25/07/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO. 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. […] Atraso de voo inferior a 4 horas, sem consequências 

gravosas ao autor. Ausência do dever de indenizar. Resolução nº 

141/2010 da ANAC. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP - AC: 10334447420188260002, Relator: VICENTINI 

BARROSO, DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 03/06/2019 - grifo nosso). Insta consignar que não há nos 

autos nenhuma alegação ou evidência de que, em razão do infímo atraso 

na chega a promovente sofreu quaisquer prejuízos, tal como perda de 

consulta ou outros compromissos inadiáveis. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010695-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso em apreço é hipótese que 

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

do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS proposta por VIVIANE DOS SANTOS FERNANDES DE MIRANDA 

em face de MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA e VIA VAREJO S/A. Não há necessidade de 

retificação do polo passivo, tendo em vista que o nome e CNPJ constante 

da qualificação da reclamada é o mesmo indicado na contestação. Em 

analise às preliminares arguidas pelas reclamadas, afasto a incompetência 

absoluta do juizado especial por necessidade de produção de prova 

pericial e por ausência de comprovante de endereço. Verifico que as 

provas produzidas no decorrer da instrução, são suficientes para a 

elucidação da controvérsia, sendo desnecessária qualquer dilação 

probatória, inclusive a pericial. Quanto ao disposto no inciso II do artigo 

319 do CPC/2015, que prevê a necessidade de indicação de endereço em 

nome próprio, a jurisprudência já assentou ser suficiente, o domicílio e 

residência indicado pela postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela primeira reclamada, em 

razão de alegada responsabilidade do fabricante, em razão da 

solidariedade existente entre os fornecedores de produtos e serviços 

integrantes da cadeia de consumo. Ademais, os documentos acostados 

na inicial, demonstram que a reclamante adquiriu no estabelecimento 

pertencente à reclamada que, na qualidade de fornecedoras, integra a 

cadeia de consumo estabelecida na presente demanda, devendo 

responder solidariamente pelos danos causados. Do mesmo modo, afasto 

a impugnação ao pedido de justiça gratuita, vez que, não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência n. 9.099/95. Não havendo 

de nulidades passo a análise do mérito. Inicialmente ressalto que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante relata que adquiriu um aparelho celular (MOTO E4 

TITANIUN, fabricado pela segunda reclamada, e contratou a garantia 

estendida. Que, em menos de 1 mês de uso, o aparelho passou a 

apresentar defeito, sendo encaminhado para assistência técnica, via 

correios, em 18/10/2018, porem retornou com um novo problema (desta 

vez na tampa traseira), o qual as requeridas se recusaram a consertar, 

alegando “perda de garantia”. Por outro lado, as reclamadas alegam que o 

defeito apontado pela autora, trata-se de empenamento, e que foi gerado 

por mau uso do aparelho, estando por esse fato está fora da orbita de 

cobertura da garantia. Observo do conjunto probatório que instrui a inicial 

(id 22614868), que, no primeiro envio à assistência técnica, a segunda 

reclamada descreve as condições de recebimento do aparelho: “com 

riscos leves na tela e na moldura, lente traseira com leves riscos” (pág. 4), 

não sendo em nenhum momento verificado empenamento ou problemas na 

tampa traseira no momento do recebimento do celular pela assistência 

técnica. Consta do id 22614868, que o aparelho foi enviado e recebido via 

correio, e que o novo defeito, constatado no momento do recebimento foi 

comunicado imediatamente pela autora, restando comprovado que o 

celular foi devolvido com novo defeito. Considerando que, tendo em vista 

que as rés estiveram em posse do produto defeituoso, contudo, não 

providenciaram um laudo técnico que comprovasse o bom funcionamento 

do aparelho no momento da entrega pela assistência técnica, ou que a 

autor tenha se mostrado satisfeito com o conserto realizado. Analisado as 

provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que é 

incontroversa a existência do defeito, bem como que a reclamante enviou 

o aparelho à assistência técnica e que o vicio não foi solucionado no 

prazo de trinta dias, nos termos do §1º do artigo 18 do Código de Defesa 

do Consumidor. Desta forma, entendo pelo deferimento do pedido de 

indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito a determinação 

legal consumerista é incontroversa, bem como, resta suficiente 

demonstrado, que a autora permaneceu impossibilitada de fazer uso do 

produto que adquiriu. Corroborando: “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. 

VÍCIOS MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) 

JÁ NO SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO 

AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA A 

COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) o requerente 

é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Por derradeiro, e 

para que não surjam dúvidas quando do cumprimento da sentença, 

registro que o direito à devolução do valor pago pelo produto implica 

também na devolução/entrega do aparelho celular defeituoso pela 

reclamante, sem qualquer ônus para o consumidor. A autora faz jus à 

devolução do valor pago para contratação da garantia estendida que 

sequer foi utilizada, vez que o primeiro reparo foi amparado pela garantia 

contratual. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral, para CONDENAR, as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem 

à reclamante o valor total pago pelo produto defeituoso e pela garantia 

estendida, totalizando R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do efetivo 

prejuízo e acrescido de juros legais de 1% a.m a partir da citação. 

CONDENAR, solidariamente as reclamadas a pagarem o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) à reclamante pelos danos morais sofridos, valor este 

que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais (1%a.m.) a partir da citação. DETERMINAR que, 

no prazo de 5 dias, a reclamante entregue o aparelho defeituoso na sede 

da segunda reclamada VIA VAREJO S/A. Deixo de condenar a promovida 

ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ESDRAS DO ROSARIO ELER (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005167-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MIDIA CONFECCOES LTDA - 

EPP REQUERIDO: AUGUSTO ESDRAS DO ROSARIO ELER Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

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

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

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MIDIA CONFECÇÕES LTDA – EPP 

em face de AUGUSTO ESDRAS DO ROSÁRIO ELER objetivando a 

cobrança dos valores de R$ 236,98, com vencimento final em 25/03/2016 

e R$ 1.177,76, com vencimento final em 19/04/2016; que totalizam o valor 

original de R$ 1.414,74 (mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e 

quatro centavos), referente a duas compras parceladas. A parte 

requerida apesar de devidamente citada (id nº 21226433 - 21423676) 

contudo não compareceu na audiência de conciliação (id nº 21233217) 

impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. Instrui os autos cópia do termo de confissão de divida (id nº 

19134674) assinado pela parte requerida. Resta portanto demonstrada a 

existência de relação jurídica entre as partes configurando o 

inadimplemento do valor representado pelo cheque que serve de prova da 

dívida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento da 

importância original de R$ 236,98, com vencimento final em 25/03/2016 e 

R$ 1.177,76, com vencimento final em 19/04/2016, devidamente corrigidos 

pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data dos respectivos vencimentos. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011412-19.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011412-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GLEYDSSON DE ABREU 

SANTOS REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

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

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

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GLEYDSSON DE ABREU SANTOS em face de VERDE TRANSPORTES 

LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se à existência de danos morais 

em razão do atraso de cinco horas na viagem contratada pelo autor, para 

o trecho Cuiabá/MT-Sinop/MT realizada em 13/08/2019. Em analise às 

preliminares arguidas pelas reclamadas, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, uma vez que a parte autora instruiu a inicial com todos os 

documentos essenciais para análise da demanda. Ultrapassado isto, o 

teor do sustentado confunde-se com o próprio mérito. Não havendo de 

nulidades passo a análise do mérito. Inicialmente ressalto que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que 

a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos nenhuma prova 

que relacione o fato à reclamada, sequer comprovou o embarque, tendo 

em vista que não trouxe aos autos o bilhete de viagem. Não consta dos 

autos qualquer prova que o reclamante contratou os serviços da 

reclamada ou que embarcou na viagem para o trecho Cuiabá/MT-Sinop/MT 

em 13/08/2019, ônus este que lhe cabia, conforme dispõe a regra contida 

no artigo 333 do CPC/2015, em que, cabe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito. E, ao réu, cabe provar a existência de fato: 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A reclamada admite 

a ocorrência do atraso da viagem descrita na inicial, porem aponta a 

ausência de demonstração que o autor contratou o serviço ou que tenha 

de fato embarcado. Por outro lado, a parte autora sequer apresentou 

impugnação. Tendo a parte reclamada negado os fatos em relação ao 

autor e inexistindo nos autos o comprovante ou qualquer documento que 

ateste a contratação ou a presença do reclamante no ônibus destacado 

para o percurso indicado na inicial, provas estas que lhe incumbia 

produzir, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Não sem 

propósito, repete-se: a autora não comprova o fato constitutivo do pedido, 

e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, não tendo a parte autora comprovado a 

prática de qualquer ato ilícito pelo réu, não pode ser imputado a ele o dever 

de indenizar, de modo que os pedidos devem ser desprovidos. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar 

a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010653-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI OAB - RS17230 (ADVOGADO(A))

JOYCE DOS SANTOS OAB - MT27112/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010653-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO PEREIRA - 

ME REQUERIDO: CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO com pedido de antecipação de 

tutela proposta por MARCOS ADRIANO PEREIRA – ME em face de 

CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a ocorrência de 

danos morais em virtude do protesto, que a parte autora afirma ser 

indevido. Por outro lado, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e no mérito, pugnou pela não aplicabilidade do CDC, afirmou que 

não há prova do dano, contestando ao final o valor da indenização. Afasto 
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a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que 

endossatário que recebe por endosso translativo, título de credito 

contendo vicio formal, responde solidariamente com o endossante pelos 

danos causados diante de protesto indevido, conforme entendimento do 

STJ (REsp 1213256/RS, segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

DJe 14/11/2011). Não havendo questões de nulidade passo a análise do 

mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Analisando o 

conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual, 

verifica-se incontroverso o pedido de cancelamento do pedido (compra) 

pela parte autora, que originaram os títulos indevidamente protestados. 

Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a 

amparar a regularidade do protesto e a ausência de responsabilidade da 

parte reclamada, há obrigação de reparar o dano moral. Vide: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TÍTULO DE CRÉDITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou entendimento que "nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica". (REsp 1059663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008). 2. A intervenção do STJ, 

Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito 

Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse 

individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, 

somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, 

cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório 

ou abusivo. 3. Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em 

razão de protesto indevido, foi mantido no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), a título de danos morais, devido pela instituição financeira ora 

agravante à parte autora, a título de danos morais . 4. O agravante não 

trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a 

qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 471.609/MS 

(2014/0023861-7), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 27.03.2014, 

unânime, DJe 02.05.2014). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ORDEM 

JUDICIAL DE DEPÓSITO JUDICIAL - EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

- LIMINAR EM PLENA VIGÊNCIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Protesto indevido assegura a parte autora o 

direito à indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. O dano moral 

decorre do próprio fato ilícito do protesto indevido. A prova do dano , 

nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos 

efeitos do ato de inscrição indevida . É o chamado dano moral in re ipsa. 

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral , que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0023032-74.2013.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 

06/09/2019) É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 3.000,00 valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, para DECLARAR a ilegítimos os protestos registrados no Cartório 

do 2° Ofício de Sinop/MT, sob o nº 124479 e nº 124480, livro 822, fls. 28 e 

29 e ordenar à reclamada que, no prazo de 5 dias, exclusa os protestos. 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010953-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010953-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ROSEVANE DOS SANTOS Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO em face de ROSEVANE DOS SANTOS objetivando a 

cobrança dos cheques nºs 900033 e 900035, ambos da Caixa Econômica 

Federal, Agência: 4459, Conta nº 01021969-5, no valor de R$666,00 

(seiscentos e sessenta e seis reais), com vencimento 15/11/2015 e 

15/12/2015 respectivamente. A requerida apesar de devidamente citada 

(id nº 23899586), apresentou contestação (id 24550803), contudo não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 24571731) impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Assim, uma vez comprovado pela autora a existência da 

divida, cumpre à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. A parte reclamante instruiu os autos cópia de título de 

crédito (id nº 22821351 e 22821352) emitido pela requerida, bem como 

carimbo de devolução deste pelas alíneas 21. O cheque, como título de 

crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz 

relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado 

pela parte reclamante a subsistência da dívida, representada pelos 

cheques, cumpria a parte reclamada provocar o contraditório 

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

nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Todavia, o cálculo apresentado pelo 

requerente, postula pela correção monetária e incidência de juros de mora 

a partir da emissão do título, 15/11/2015 e 15/12/2015; excluindo-se a 

multa de 2% a. m., devendo ser a partir destas datas o marco inicial para a 

atualização monetária. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para: reconhecer a revelia e CONDENAR a requerida 

ao pagamento da importância original R$666,00 (seiscentos e sessenta e 

seis reais) vencimento, 15/11/2015 e R$666,00 (seiscentos e sessenta e 

seis reais) vencimento: 15/12/2015), devidamente corrigidos pelo INPC e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data 
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dos respectivos vencimentos. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005180-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO HISTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005180-25.2018.8.11.0015. AUTOR(A): OTAVIO HISTER RÉU: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por OTÁVIO HISTER em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto à existência de danos morais em decorrência da cobrança da 

parcela de financiamento n. 40, cuja divida o autor afirma ter quitado. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Inicialmente, esclareço a parte 

reclamada que o pedido de intimação, nos termos do artigo 272 §1º do 

CPC/2015, em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & 

Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, ainda é incompatível com disponibilidade 

de opções habilitação constantes do sistema PJe de Mato Grosso, que, 

por ora, habilita somente advogados. Deste modo, procedo a habilitação 

dos subscritores das peças constantes dos autos, especialmente a 

contestação. Em sua petição inicial a parte Requerente, limitou-se a arguir 

ser a cobrada indevidamente quanto à parcela nº 40 com vencimento em 

13/12/2017, pois não possui débitos com a parte Requerida; que por seu 

turno em sua defesa sustentou a inexistência de danos morais e 

regularidade da cobrança e que a parcela n. 40 não foi liquidada na data 

do vencimento, e sim, em 10/06/2019. A parte Requerente não apresentou 

impugnação. Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que 

a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos o comprovante 

do pagamento da parcela apontada como paga. Verifico que o 

comprovante juntado no id 13249370, não demonstra com clareza o 

pagamento da parcela impugnada pelo autor. Trata-se de uma foto, 

contendo poucas informações, não comprovando que a quitação e a data 

do pagamento anterior às cobranças que afirma ter sofrido. Tendo a parte 

reclamada demonstrado que a quitação ocorrera em data posterior às 

cobranças e inexistindo nos autos o comprovante de pagamento tenha 

sido efetuado de forma diversa da demonstrada pela ré, provas estas que 

lhe incumbia à parte autora produzir, nos termos do artigo 373, I do 

CPC/2015. Neste cenário, ainda que aplicável o microssistema do Código 

de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre 

as partes; não se poderia exigir a inversão do ônus da prova, posto que, 

havendo a relação jurídica, incumbia à parte Requerente trazer aos autos 

o comprovante de que o débito, se encontrava quitado ou ainda que a 

fatura vencida não corresponderia ao valor cobrado, por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, não tendo a 

autora comprovado a prática de qualquer ato ilícito pelo réu, não pode ser 

imputado a ele o dever de indenizar, de modo que os pedidos devem ser 

desprovidos. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010626-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GONCALVES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010626-72.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAURICIO GONCALVES 

ARRUDA REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos etc. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MAURICIO GONCALVES ARRUDA em face de ASSOCIACAO NACIONAL 

DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS. 

Alega o Autor, que é aposentado e percebe benefício previdenciário de 

espécie 32, ou seja, aposentadoria por invalidez previdenciária, 

estabelecida sob benefício de n° 619.055.068-5, foi ao INSS obter 

informações sobre seu benefício, onde retirou algumas cópias sobre a 

referida aposentadoria, tomou conhecimento de um desconto em seu 

benefício previdenciário, no valor de R$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e 

dois centavos) em prol da Associação ré, referente aos meses de janeiro 

a setembro/2018. Assevera o desconhecimento de qualquer tipo de 

associação entre as partes. A requerida foi devidamente citado e 

apresentou sua defesa arguindo preliminarmente Ilegitimidade de parte. 

Pois bem. No presente caso, preliminarmente, verifica-se que a parte 

reclamante figura como Associação sem fins lucrativos. In casu, o 

reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis para processar e julgar a presente ação é medida que se impõe, 

pois não estão presentes os requisitos necessários para o 

desenvolvimento válido da mesma, em razão de figurar no pólo ativo 

pessoa jurídica não relacionada no rol daquelas capazes de estarem em 

Juízo, em se tratando de Juizado Especial Cível Estadual. O artigo 8º, da 

Lei n. 9.099/95, estabelece que, verbis: “Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as microempresas, assim 

definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; III - as pessoas 

jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as 

sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da 

Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.” Além do mais, o artigo 2º, da 

Lei 9.790/99, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
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privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 

providências, dispõe sobre o não enquadramento das pessoas jurídicas 

como tal, incluindo neste rol as cooperativas, senão vejamos: “Art. 2o Não 

são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades 

descritas no art. 3o desta Lei: [...] II - os sindicatos, as associações de 

classe ou de representação de categoria profissional;". (destaquei) Nesse 

sentido vem decidindo a jurisprudência: “DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DANO 

MORAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O 

SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, 

§1º, DA LEI 9.099/95.AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO.” (Recurso Cível Nº 

71002612984, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 24/06/2010). “COBRANÇA. PEDIDO 

AJUIZADO POR ASSOCIAÇÃO. INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO 

ESPECIAL, A FIGURA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

AJUIZAR AÇÃO PERANTE O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS - Rec. Inom. Nº 71004563261 - 2ª Turma Rec. Civ. 

Juíza Rel. Fernanda Carravetta Vilande - 07/08/2013) Destarte, patente é 

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais para processar e 

julgar as ações em que figure no polo ativo Associação. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, VI do CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012757-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOTTO DALMASO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012757-88.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: KELLY KARLA HOFFMANN 

01292813105 EXECUTADO: JULIANE DOTTO DALMASO Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005412-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005412-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARACI MEMSING KROETZ 

REQUERIDO: IVANILDO R VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ARACI 

HEMSING KROETZ em face de IVANILDO R VIEIRA e CAMPING CLUB 

PORTAL DA AMAZONIA. As Reclamadas apesar de devidamente citadas 

no ID. nº 94499562 e 9449673, deixaram de comparecer na audiência de 

conciliação, e tampouco justificaram a ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Não 

havendo questões de nulidades passo a análise do mérito. Noticia a parte 

Reclamante que é detentora de título executivo judicial, na qual 

comprometeram-se os requeridos a realizarem o pagamento dos IPTU´s 

eventualmente em aberto até o ano de 2007 junto à Prefeitura Municipal de 

Sinop, referente ao imóvel de propriedade da requerente. Aduz a parte 

Autora que tentou resolver amigavelmente, mas não obteve êxito. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da obrigação das partes 

Rqueridas, cumpre à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da 

Reclamada, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente no pagamento 

dos IPTUs em aberto até o ano de 2007 junto à Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT, referente ao imóvel denominado Lote 17, da Quadra 11 – Rua 

Tambaqui, Camping Club, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de 

multa-diária a qual fixo no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais). Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001138-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECI DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por VALDECI DO NASCIMENTO em 

face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. A controvérsia dos autos cinge-se, reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de cobrança indevida a maior de tarifas 

e taxa de retorno para financiamento do bem no valor de R$ 3.433,30 (três 

mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos).Ao final, pugnou a 

autora pela restituição e reparação por danos morais. Inicialmente REJEITO 

a PRELIMINAR, arguida pela reclamada, com relação falta de interesse de 

agir, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação. 

Bem como rejeito a preliminar, de ilegitimidade passiva, em vista o exposto 

no artigo 488 do Novo Código de Processo Civil, que assim prevê: Desde 

que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável 

à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes 

está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamante 

afirma que realizou um contrato de financiamento em 30.03.2016 junto à 

Reclamada e objetiva discutir na presente demanda acerca da legalidade 

da cobrança de várias tarifas e da taxa de retorno cobrados no seu 

contrato de financiamento de veículo. A seu turno, a reclamada sustenta 

que a cobrança de tarifas como remuneração aos serviços prestados 

pela Ré é absolutamente legal, pois a legislação aplicável ao caso prevê 

expressamente a sua cobrança, inexistindo abusividade ou ilegalidade a 

ensejar a repetição de indébito em favor da parte Autora. De plano, é de 

observar que conforme a jurisprudência pacificada, o STJ já pronunciou a 

respeito das referidas tarifas e taxas, sendo legítimas suas cobranças. 

Neste sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. 

SEGUROS. PAGAMENTOS AUTORIZADOS. COBRANÇA LÍCITA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. O STJ decidiu, 

no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, tendo por base a resolução nº 

3.518/2007 do BACEN, que nos contratos de empréstimos bancários 

somente é vedada a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC) a partir de 30.04.2008, ressalvado o 

reconhecimento da abusividade no caso concreto. Permanece legítima a 

estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente. Sentença reformada, sendo afastada a repetição de, 

pois tal cobrança é lícita. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004803771, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 10/07/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004803771 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

10/07/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/07/2014) grifei EMENTA EMPRÉSTIMO CONDICIONADO À 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA ABUSIVA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA 

NÃO PODE SER RESTITUÍDO ÀQUELE QUE USUFRUIU DA COBERTURA 

DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ENSEJANDO A INFERÊNCIA DE 

QUE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO 

DE EMPRÉSTIMO (FL. 09), NÃO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA CAPAZ DE 

ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SEJA NA 

MODALIDADE SIMPLES OU EM DOBRO. 2. ADEMAIS, À LUZ DE 

PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "A 

CLÁUSULA QUE OBRIGA O ARRENDATÁRIO A CONTRATAR SEGURO EM 

NOME DA ARRENDANTE NÃO É ABUSIVA, POIS AQUELE POSSUI DEVER 

DE CONSERVAÇÃO DO BEM, USUFRUINDO DA COISA COMO SE DONO 

FOSSE, SUPORTANDO, EM RAZÃO DISSO, RISCOS E ENCARGOS 

INERENTES A SUA OBRIGAÇÃO. O SEGURO, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, 

É GARANTIA PARA O CUMPRIMENTO DA AVENÇA, PROTEGENDO O 

PATRIMÔNIO DO ARRENDANTE, BEM COMO O INDIVÍDUO DE 

INFORTÚNIOS. REJEITA-SE, CONTUDO, A VENDA CASADA, PODENDO O 

SEGURO SER REALIZADO EM QUALQUER SEGURADORA DE LIVRE 

ESCOLHA DO INTERESSADO." (RESP 1.060.515-DF, REL. MIN. HONILDO 

AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJAP), JULGADO EM 4/5/2010). 3. ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TAMBÉM POSSUI PRECEDENTES NESSE MESMO SENTIDO, CONFIRMANDO 

A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA. PRECEDENTES: ACJ 20130111866090, REL. JUIZ ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ, 2ª TRJE/DF; APC 20110111911293, RELATOR 

ESDRAS NEVES, 5ª TURMA CÍVEL. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

Portanto, tanto as tarifas e a taxa de retorno, são legítimas, conforme 

entendimento do STJ, bem como o seguro que configura-se como uma 

proteção financeira para a empresas que vendem crédito. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos materiais e morais, 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constitui em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO WALENDORFF BOROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004062-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO EDUARDO 

WALENDORFF BOROWSKI REQUERIDO: MADEBOM - MADEIREIRA BOM 

JARDIM LTDA - EPP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por PAULO EDUARDO WALENDORFF 

BOROWSKI em face de MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA – 

EPP. Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR, suscita na contestação, com 

relação a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que foram juntado 

nos autos documentos comprovando que a chácara é de propriedade do 

requerente, conforme o ID.15234482. Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 
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indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Bem como rejeito a preliminar, de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Não havendo nulidades, passo analise do mérito. Noticia a parte 

Autora em síntese, é proprietário de imóvel denominado Chácara Estrela, 

na Comarca de Sinop – MT, imóvel este que faz divisa com o imóvel da 

Requerida. A seu turno a requerida se consubstancia em pessoa jurídica 

de direito privado, cujo ramo de atividade é serraria. Afirma, em razão da 

movimentação de toras de madeira no pátio de empresa no início do ano 

de 2016 a requerida acabou por encostar a máquina e madeiras na cerca 

do imóvel do requerente quebrando 12 (doze) palanques reto de concreto, 

na medida de 10cm x 10cm x 3m, parte do muro, e danificando parte do 

alambrado que compõe a cerca do imóvel do requerente, tudo conforme 

documentos apresentados na exordial. Alega autora que, para a 

realização do reparo dos danos ocasionados, são necessários 12 (doze) 

palanques de concreto, na medida 10cm x 10cm x 3m, 500 tijolos de 8 

furos, 06 sacas de cimento, 06 sacas de cal, 1 m3 de pedra brita, 3 m3 de 

areia levada e a mão-de-obra do pedreiro, cujo custo total do reparo foi 

orçado em R$2.769,80 tudo conforme se infere pela documentação anexa. 

Aduz que tentou acordo amigavelmente, mas não obteve êxito. A 

reclamada na contestação, nega que tenha causado dano material ao 

requerente, e afirma está legalmente autorizada por todos os órgãos 

públicos competentes para o funcionamento das atividades. Da análise 

dos autos, principalmente pelas fotos acostadas na exordial, vislumbra-se 

que a falta de reparo na cerca do imóvel pelo requerido, está colocando 

em risco a segurança e integridade física do autor. Assim, o acolhimento 

do pedido para determinar que o Reclamado, realize os reparos dos danos 

ocasionados, conforme comprova a documentação anexa nos autos, são 

necessários 12 (doze) palanques de concreto, na medida 10cm x 10cm x 

3m, 500 tijolos de 8 furos, 06 sacas de cimento, 06 sacas de cal, 1 m3 de 

pedra brita, 3 m3 de areia levada e a mão-de-obra do pedreiro, cujo custo 

total do reparo foi orçado em R$2.769,80, medida que se impõe. Assim 

vejamos; EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE 

REPARAÇÃO DE DANOSDECORRENTES DE OBRA EM PRÉDIO URBANO 

VIZINHO. REMOÇÃO DE TERRA POR EMPRESA CONTRATADA PELO 

PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL VIZINHO, EFETUADA DE FORMA NEGLIGENTE, 

SEM SE CERCAR DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS. ALEGAÇÃO DE 

DANOS CAUSADOS À ESTRUTURA DO IMÓVEL DA AUTORA. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 

PELOS RÉUS. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE CUMPRIDA, PORÉM 

A DESTEMPO. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES A PARTIR DA CITAÇÃO DA 

ÚLTIMA LITISCONSORTE ATÉ A DATA DE INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO 

MURO. VALOR TOTAL DA MULTA COBRADA A SER DISCUTIDO EM 

REGULAR FASE DE CUMPRIMENTO, JÁ SE ENCONTRANDO GARANTIDO O 

JUÍZO. PERÍCIA DE ENGENHARIA QUE CONSTATOU A RELAÇÃO DE 

CAUSALIDADE ENTRE A OBRA NO IMÓVEL VIZINHO E AS 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO DA AUTORA, QUE 

NÃO SE ATRIBUEM A SIMPLES VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RÉUS CALCADA NAS RELAÇÕES 

DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROLONGAMENTO DO 

MURO DE ARRIMO E DE RECOMPOSIÇÃO DO IMÓVEL DA AUTORA, NA 

FORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DANOS MATERIAIS NÃO 

DEMONSTRADOS EM FASE DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. PEQUENA 

ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DAS ASTREINTES 

DEVIDAS PELOS RÉUS. -Agravo retido desprovido, apelação da autora 

desprovida e apelação da corré parcialmente provida. (Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP :  0001304-16.2009.8.26.0197 SP 

0001304-16.2009.8.26.0197) Por outro lado, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, pois a situação narrada não se constitui em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não se está, dizendo, que a autora não sofreu 

transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é 

capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar 

de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar 

reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida 

em relação, não indenizável. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que seja realizada os 

reparos na cerca do imóvel da Reclamante, na qual será necessários 12 

(doze) palanques de concreto, na medida 10cm x 10cm x 3m, 500 tijolos 

de 8 furos, 06 sacas de cimento, 06 sacas de cal, 1 m3 de pedra brita, 3 

m3 de areia levada e a mão-de-obra do pedreiro, cujo custo total do reparo 

foi orçado em R$2.769,80 conforme se comprova pela documentação 

anexa, no prazo de dois meses, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002845-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO DORIA 

FERREIRA REQUERIDO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta por JOSE RAIMUNDO DORIA FERREIRA em face 

de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA. Não havendo questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Noticia a parte Reclamante, que em 

05.10.2018, por volta das 10h:40min, seu filho, na condução do referido 

veículo, contornava a rotatória da Rua Benedito Américo com a Avenida 

Magda Pissinatti, em Sinop, MT, quando foi abalroado pelo veículo Ford 

Cargo 2429, Placa 0BB2467, chassi 9BFYEALE6DBS16226, de 

propriedade da Requerida e conduzido pelo preposto Sr. Antônio Carlos 

Coelho do Nascimento. Alega que os danos materiais para conserto do 

veículo seriam de R$ 11.395,00 (onze mil, trezentos e noventa e cinco 

reais), conforme orçamento de menor preço juntado na exordial. A 

Reclamada limitou-se a afirmar que, o preposto da Requerida trafegava na 

Avenida Magda de Cássia Pissinatti, quando na rotatória com a Rua 

Benedito Américo fora surpreendido pelo veículo do Requerente, que em 

desrespeito às normas de trânsito, adentrou em alta velocidade na 

rotatória vindo a ocasionar o acidente. Pois bem. No que tange à dinâmica 

do acidente, verifico que razão assiste a parte Autora. Corroborando; 

EMENTA: COLISÃO EM ROTATÓRIA SINALIZADA. EXISTENCIA DE PLACA 

DE PARE QUE DESFAVORECIA OS REQUERIDOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E CONFERIA AO AUTOR A PREFERENCIA DE PASSAGEM. PRESUNÇÃO 

DE CULPA DE QUEM DESRESPEITA A SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL 

PROVADO POR ORÇAMENTOS. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO 

CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71007048911, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 31/08/2017).Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Recurso 

Cível : 71007048911 RS. Com efeito, em análise detida aos fatos e provas 

acostadas ao processo, verifico que o Reclamado não obedeceu a 

sinalização de PARE, avançando o cruzamento sem observar a presença 

do veículo conduzido pelo Autor. Assim vejamos: EMENDA: COLISÃO NA 

ROTATÓRIA POR ONDE TRAFEGAVA O AUTOR, QUANDO O RÉU VINHA 

DE VIA SECUNDÁRIA E CAUSOU A COLISÃO. DINÃMICA DO EVENTO E 

LOCALIZAÇÃO DOS DANOS NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO DO 

AUTOR E TRASEIRA DO VEÍCULO DO RÉU, QUE TRAZEM 

VEROSSIMILHANÇA A VERSÃO AUTORAL. O autor trafegava pela via de 

preferência quando acessava a rótula e adveio o réu da via secundária e 

cortou-lhe a frente, causando a colisão, conforme BO de fls. 15. Os réus, 

proprietário e condutor, divergem nas versões, mas aduzem que o 

caminhão já estava na rotatória quando foi atingido pelo autor, que não 
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sinalizou que acessaria a rótula. Nada comprovaram sobre suas teses, a 

teor do art. 373 ,II do CPC . A versão autoral, como bem apreendido pelo 

juízo instrutor e julgador, acolhe a versão autoral, pois, o autor trafegava 

em via de fluxo preferencial e acessou antes a rótula, atingindo a parte 

traseira do caminhão (fotos fls. 52), com a parte frontal do seu veículo, 

porque teve sua trajetória interrompida pelo veículo dos réus. Princípio da 

Imediatidade do juiz a quo, que merece valoração. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006390389, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

11/11/2016).Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Recurso 

Cível : 71006390389 RS. No entanto, restou claro que havia sinalização de 

PARE ao Reclamado, que não foi obedecida. Não há nos autos, prova 

capaz de afastar a responsabilidade da Reclamada pelo acidente, ônus 

que lhes incumbiam. No que tange à extensão dos danos materiais, tenho 

que os documentos apresentados pela parte reclamante, devem ser 

considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, 

porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que 

contrapusesse a essa conclusão. Desta forma, a reclamada deve arcar 

com o valor dos danos materiais apresentados na exordial, ou seja, no 

montante de R$ 11.395,00 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais). 

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais referentes ao valor 

de gastos com aplicativo e taxi, tenho que o pleito não merece 

acolhimento, uma vez que os recibos apresentados nos autos, alguns 

referem se à fretes de mercadorias. Por outro lado, melhor sorte não 

acolhe o Reclamante quanto ao pedido de reparação em danos morais, 

vez que a situação por ela vivenciada não se afigura capaz de causar 

danos à sua personalidade. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que 

a autora não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a 

situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. 

Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da 

personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento R$ 11.395,00 (onze mil, trezentos 

e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data, mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009098-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009098-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ELOIR DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA 

COM COBRANÇA proposta por ELOIR DA CRUZ em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

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

dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovado em concurso público, entrando em exercício em 18/11/2004 para 

o quadro efetivo no cargo de AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE, Referência 

CE-07. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 13/09/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, com 

fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e 

reconhecer a ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008665-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008665-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DELFINO 

DE SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RAIMUNDO NONATO DELFINO DE SOUSA em face de AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Não havendo preliminares 

suscitadas, passo análise do mérito. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

partes reclamadas estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Alega parte autora, que dia 

29 de dezembro de 2018, viajou com destino SINOP/TERESINA-PI, com sua 

família seus filhos e sua Esposa, com 4 bagagens uma para cada pessoa 
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da família, afirma ainda, as bagagens foram levadas de acordo com o 

solicitado quanto ao peso pela devida empresa ré, onde consta de 21 kl e 

9 kl. Relata o autor, ao chegar na cidade de Sinop foi abordado pelo 

funcionário da requerida, que solicitou que pagasse o valor de R$ 240,00, 

sendo que as bagagens estavam de acordo com o padrão da requerida. 

Aduz o autor que tinha adquirido outra bagagem no valor de R$ 60,00, 

onde poderia levar algo mais pois a bagagem estava abaixo de 21kl. Na 

defesa parte Reclamada, menciona que os clientes apresentaram no 

Check- in, com quatro bagagens, fora do padrão, e a reserva somente 

constava uma franquia de bagagens. No caso, verifico que é 

incontroverso o pagamento da taxa de excesso de bagagem, conforme os 

documentos apresentados autos. ( ID.2134138). Pois a Requerida que 

efetuou a cobrança da taxa da bagagem que excedeu o peso, sem que 

efetivamente houvesse excesso de peso. Havendo típica relação de 

consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do 

fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde basta haver a relação 

de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, 

para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados no pedido inicial, assim, não incidindo qualquer dos 

motivos elencados no § 3º do art. 14, do CDC, ressai o dever de indenizar. 

No caso, até a presente data, a bagagem não foi localizada pela empresa 

de transportes, ultrapassando assim, a linha do mero dissabor, pois a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Nesse sentido a jurisprudência; EMENTA COBRANÇA INDEVIDA DE 

EXCESSO DE BAGAGEM ? FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONFIGURADA. DANO MORAL ? INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 6º , VI , do CDC , que constitui direito básico 

do consumidor ?... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 

e morais, individuais, coletivos e difusos.? 2. Falha na prestação dos 

serviços a empresa de transporte rodoviário de passageiros que cobra 

indevidamente por bagagem transportada. 3. No presente caso a 

consumidora, após realizar o embarque no ônibus, foi abordada pelo 

motorista da requerida que efetuou a cobrança da taxa de R$ 30,00 para 

transporte da bagagem que excedeu o peso, sem que efetivamente 

houvesse excesso de peso, e condicionou o prosseguimento da viagem 

ao pagamento. 4. A devolução em dobro de que cuida o art. 42 , parágrafo 

único , do CDC , tem natureza indenizatória sui generis, com valor 

pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos 

morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com 

pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam 

indenização por danos morais, se pedida autonomamente. A recorrente 

não demonstrou outros desdobramentos que não sejam a cobrança 

indevida com o pagamento. Isso porque os dissabores suportados, 

decorrentes de discussão que se iniciou a partir da recusa da 

consumidora em pagar o valor cobrado não ultrapassaram os limites do 

razoável e não há demonstração de que as altercações tenham maculado 

a sua honra subjetiva. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão 

proferida na forma do art. 46 , da Lei nº 9.099 /95, servindo a ementa 

como acórdão. 7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas 

processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, 

suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98 , § 3º , do 

NCPC .Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de 

contrarrazões. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF : 

0700341-72.2017.8.07.0016 DF 0700341-72.2017.8.07.0016). Dessa 

forma, demonstrada a responsabilidade civil da parte Reclamada, deve 

esta ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. 

No presente caso não se trata de mero descumprimento contratual. É 

evidente que há falha na prestação do serviço, pois não é admissível que 

a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a 

“responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Quanto ao dano 

material, da mesma forma, entendo devido, pois restou comprovado que o 

valor pago, configurando assim, o dever de restituir de forma simples o 

valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais). Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a Reclamada a pagar para parte Reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a contar 

da citação. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008583-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008583-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIANO TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA proposta por MARCIANO TEIXEIRA DA SILVA em face 

de LOTEADORA ASSAI S/S LTDA. Não havendo preliminares passo 

analise do mérito. Noticia a parte Reclamante, através de instrumento 

particular de cessão de direitos e obrigações, sub-rogou-se aos termos 

do instrumento particular de compromisso de compra e venda, referente 

ao imóvel constituído pelo Lote 02 da Quadra 04 com 303,60m² de área, 

localizado no Jardim Veneza nesta cidade. Aduz o autor, na inicial que o 

reajuste contratual aplicado às parcelas não obedece a legislação 

consumerista e as práticas do mercado, tampouco o que fora pactuado no 

contrato. Questão que prefere às demais diz com a competência do 

Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. 

Conforme se evola dos autos a matéria que se constitui como objeto da 

prova nos autos diz com necessidade de perícia contábil para avaliar o 

alegado pela Reclamante. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. 

REVISIONAL DE JUROS. INCOMPETÊNCIA DO JEC. - Foge à alçada do 

Juizado Especial Cível a causa referente ao pedido de declaração de 

inexistência de débito, porquanto acarreta cálculo de revisão de juros, 

seja por complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade 

de prova pericial (art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95), seja, em caso 

contrário, pela necessidade de proferimento de decisão líquida (art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95). - Comprovante de entrega amigável do 

veículo que não serve como prova cabal da inexistência de débitos 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária. SENTENÇA MANTIDA. 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 71002797504, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 24/02/2011) Anoto, entretanto, que para a 

solução da lide por certo exigirá a realização da prova pericial, porquanto 

nada obstante se possa, num olhar desprovido de técnica reconhecer o 

direito da autora, fato que por certo conduzirá à imprescindibilidade da 

prova pericial para se confirmar até mesmo os valores a serem restituídos 

ao Reclamante. Impõe ainda destacar que esta medida em nada 

prejudicará o Reclamante, pois a citação válida neste juízo interrompeu a 

prescrição possibilitando o ajuizamento da ação no juízo competente. Além 

disso, há que se amparar o direito do Reclamante em produzir a citada 

prova pericial. Nesse passo impõe render ensejo ao que dispõe o 

Enunciado 54 do Fonaje, cuja redação transcrevo: “A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material.”. Daí verifico que a complexidade se 

antevê justamente pelo objeto da prova, que, in casu, alcançará a prova 

pericial, inafastável a entrega da prestação jurisdicional. Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, 

inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, de modo que, diante da complexidade 

inerente à causa, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011360-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011360-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por DINARTH ARAUJO 

CARDOSO JUNIOR em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. 

A controvérsia dos autos cinge-se a alegada falha na prestação do 

serviço em virtude de cancelamento do voo 5226 - trecho Cuiabá/MT – 

Sinop/MT, com chegada prevista para o dia 18/06/2019, às 11h50min. O 

autor relata que o tempo de duração da viagem, previsto inicialmente de 

1h, estendeu-se por mais 24h para chegada ao destino final, não sendo 

contestado pela ré as horas de atraso pontadas na inicial. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A relação constante dos presentes autos está sob a 

égide do Código de Defesa do Consumidor, eis que a tese firmada pelo C. 

STF restringe-se na aplicação da reparação material por extravio de 

bagagens em voos internacionais, hipótese que não se amolda aos autos. 

Resta incontroverso o cancelamento do voo 5226 - trecho Cuiabá/MT – 

Sinop/MT, em razão de técnicos operacionais (manutenção). A tese 

defensiva não prospera. Inicialmente cumpre destacar que, conforme 

jurisprudência pátria, a necessidade de manutenção não programada na 

aeronave o que, por si só não exclui a responsabilidade civil desta. Neste 

sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. […] 

(TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 

- grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 da ANAC em seu art. 21, II, 

determina que incumbe ao passageiro a escolha da alternativa de 

reacomodação, conclusão do transporte por outra modalidade ou 

reembolso. Por tal motivo era ônus da parte Requerida, nos termos do art. 

373, II, CPC, comprovar nos autos que não havia voos disponíveis em sua 

frota já que, na presente data é a única cia aérea operando para esta 

urbe, para viabilizar a conclusão do trajeto por meio diverso do contratado. 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para cada Requerente é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004188-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004188-64.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: LUIZ CARLOS GONCALVES Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 
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entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002286-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002286-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VANDERLEI DE PAULA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por VANDERLEI DE PAULA em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público, entrando em exercício em 

07/07/2006 para o quadro efetivo no cargo de OPERÁRIO BRAÇAL, 

Referência CE-02. Contudo, durante o período laboral não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 22/01/2017, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, com 

fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e 

reconhecer a ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009106-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ZENILDE DE SOUZA ALVARES 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ZENILDE DE SOUZA 

ALVARES em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A 

pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do direito à percepção 

de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em 

concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de Agente 

Público de Saúde em 12/06/1998. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que este 

direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. 

De início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de 

prescrição. No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo 

dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação 

probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta 

acolhimento. Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente 

(id nº 15320853), foi atribuído à causa valor certo correspondente ao 

período que postula a cobrança do adicional de antiguidade e 

merecimento. Se esta é a pretensão, e está quantificada, desassiste 

razão à parte impugnante, na medida em que a avaliação em tal valor 

passa a ser questão do resultado da análise do mérito. Portanto, rejeito a 

impugnação ao valor da causa. A prejudicial de mérito consistente na 

PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a sua ocorrência, 

seria inócua, eis que a parte promovente, neste caso, ao formular seu 

pedido, já o delimitou dentro do prazo prescricional, isto é, postulou o 

recebimento das referidas verbas retroativas delimitando-as ao período 

dos últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente demanda, o 

que afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada (Decreto nº 

20.910/1932), que perde total consistência Ora, a presente demanda foi 

distribuída em 13/09/2018. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 13/09/2013 estariam, 
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como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, 

processualmente probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício 

funcional no dia 12/06/1998. Apresentou memória de cálculo a respeito de 

sua pretensão (id nº 15350166), com o propósito definido de receber o 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento a partir de 13/09/2013. 

Desta forma, sem menoscabo da existência da prescrição quinquenal de 

qualquer ação contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, 

genericamente impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada 

qualquer verba atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar 

a respeito. Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 12/06/1999, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 12/06/1998. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

12/06/1999 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 12/06/2013 até 13/09/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008472-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PATRICIA CINTRA 

VASCONCELOS ROSSINI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por PATRICIA CINTRA VASCONCELOS 

ROSSINI em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A 

pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento do direito à percepção 

de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em 

concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de 

FONOAUDIÓLOGA em 01/12/2004. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que este 

direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. 

De início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de 

prescrição. No mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo 

dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação 

probatória. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta 

acolhimento. Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, 

foi atribuído à causa valor certo correspondente ao período que postula a 

cobrança do adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a 

pretensão, e está quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na 

medida em que a avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado 

da análise do mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A 

prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que 

fosse reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte 

promovente, neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do 

prazo prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 27/08/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 27/08/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

01/12/2004. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão 

(id nº 14938802), com o propósito definido de receber o adicional de 2% 
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por antiguidade e merecimento a partir de 27/08/2013. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 05/08/2004, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 05/08/2003. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

01/12/2005 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 27/08/2013 até 27/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011576-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LADISLAINE RAMALHOS 

REQUERIDO: ILSI ISOLDI MULLER Vistos etc. Cumpre anotar que o caso 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRANSITO proposta por LADISLAINE 

RAMALHOS em face de ILSI ISOLDI MULLER. Não havendo questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Noticia a parte Reclamante, que no 

dia 17 de julho de 2018, aproximadamente as 14:00 horas a vítima se 

envolveu em um acidente de trânsito com a ré, afirma a autora que 

trafegava com um Pálio no sentido norte x sul e ao aproxima do 

cruzamento com a avenida foz do Iguaçu quando a requerida com um 

carro Voyage branco de placa OBN 7906 Vera- MT, a requerente fez que 

iria virar para a BR mas resolveu realizar uma conversão a esquerda 

cortando a frente de VI vindo causar danificações a frente lateral direita 

passageiro, de V-I. Alega que os danos materiais para conserto do veículo 

seriam de R$ 2.195,00 (dois mil e cento e noventa e cinco reais), conforme 

documentos juntados na exordial. A Reclamada limitou-se a afirmar que, 

ela transitava no mesmo sentido que o veículo 01 e quando no cruzamento 

da rua João Pedro Moreira de Carvalho o veículo 01 virou de repente 

sinalizando para um lado e virando para o outro lado. Pois bem. No que 

tange à dinâmica do acidente, verifico que razão assiste a parte Autora. 

Corroborando; EMENTA: ACIDENTE DE VEÍCULO. CRUZAMENTO. NÃO 

SINALIZADO. CULPA. CONDUTOR À DIREITA. DANOS MATERIAIS. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85 , § 11 , CPC/2015 . 

APLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 29 , inciso III , c , do Código de 

Trânsito Brasileiro , em caso de colisão de veículos em cruzamento não 

sinalizado, terá preferência de passagem, o que vier pela direita do 

condutor. 2. As fotografias juntadas são pródigas em nos revelar que não 

havia sinalização de preferência de passagem na área do cruzamentoem 

que houve a colisão, que o veículo do réu/reconvinte foi atingido na lateral 

esquerda e que este, portanto, tinha a preferência no cruzamento em que 

se deu o evento danoso. 3. Demonstrado que o evento danoso teve causa 

em razão da atitude culposa da autora/reconvinda, que não observou a 

legislação de trânsito, vindo a atingir o veículo do réu/reconvinte pela 

direita, deve a autora/reconvinda reparar os danos materiais causados. 4. 

Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. 

Inteligência do art. 85 , § 11 , do Código de Processo Civil de 2015 . 5. 

Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

T e r r i t ó r i o s  T J - D F : 0 0 0 6 7 6 8 - 9 6 . 2 0 1 6 . 8 . 0 7 . 0 0 0 5  D F 

0006768-96.2016.8.07.0005). Com efeito, em análise detida aos fatos e 

provas acostadas ao processo, verifico que o Reclamado não obedeceu, 

avançou o cruzamento sem observar a presença do veículo conduzido 

pelo Autor. Assim vejamos: EMENTA ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 

CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. VERSÕES CONTRÁRIAS QUANTO A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 294 de 721



PREFERÊNCIA DAS VIAS NO CRUZAMENTO. CULPA DO RÉU QUE 

TRAFEGAVA PELA VIA SECUNDÁRIA, ENQUANTO O AUTOR 

TRAFEGAVA NA PREFERENCIAL NÃO SINALIZADA, ANTES SINALIZADA 

E DE FATO NOTÓRIO. REGIME DE CONFIANÇA. REGRA DO ART. 29 , III , C 

DO CTB . Trata-se de pedido de reparação de danos por acidente de 

veículos, onde cada uma apresentou versão oposta ao evento, de molde a 

comprovar a culpa exclusiva do adverso, quando colidiram em cruzamento 

não sinalizado (fotos fls. 17/19 e 77/83). Boletim de Ocorrência (fls.13/16) 

e as fotografias, demonstram bem o local da colisão, além do depoimento 

da testemunhas de fls.87, que melhor evidenciam que inexistia ao tempo 

do fato, sinalização e indicativo de preferência no local onde houve a 

colisão, mas que a preferência da via onde trafegava o autor, era 

notoriamente de preferência, e antes sinalizada. A localização do ponto de 

choque dos veículos e o local da colisão (frontal do veículo do autor e 

lateral direita do réu), melhor indicam a culpa exclusiva do réu, pois, se 

extrai das circunstâncias concretas e fáticas, que a rua onde trafegava o 

autor, preferia à via transversal por onde trafegava o réu. Danos materiais 

orçados e devidos (fls.20/22). SENTENÇA MANTIDA... PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO. (Recurso Cível Nº 71008395816, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 29/03/2019).Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - 

Recurso Cível : 71008395816 RS. Não há nos autos, prova capaz de 

afastar a responsabilidade da Reclamada pelo acidente, ônus que lhes 

incumbiam. No que tange à extensão dos danos materiais, tenho que os 

documentos apresentados pela parte reclamante, devem ser 

considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, 

porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que 

contrapusesse a essa conclusão. Desta forma, a reclamada deve arcar 

com o valor dos danos materiais apresentados na exordial, ou seja, no 

montante de R$ 2.195,00 (dois mil e cento e noventa e cinco reais) Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a Requerida ao pagamento R$ 2.195,00 (dois mil e cento e 

noventa e cinco reais) a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data, mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011409-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS WILLIAN 

SMANHOTO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA proposta por MARCOS WILLIAN 

SMANHOTO em face de IUNI EDUCACIONAL – UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. A reclamada alega, em preliminar a necessidade do reconhecimento 

da ocorrência da litispendência desta demanda com a de número 

1011386-21.2019.811.0015, em trâmite neste Juizado, a qual rejeito, uma 

vez que, ainda que a outra ação possa envolver as mesmas partes e a 

mesma situação fática, cuida-se de objetos e pedidos distintos. Não 

havendo nulidades, passo analise do mérito. Em síntese alega o autor, que 

é estudante (acadêmico), pelo programa de bolsa integral do PROUNI, 

onde inicialmente começou o curso de NUTRIÇÃO (segundo semestre 

2018), e após o primeiro semestre, decidiu trocar de curso, iniciando no 

curso de DIREITO no primeiro semestre de 2019. Afirma ainda, conforme 

comprovante de transferência/troca de curso (ID.23242847), o 

procedimento fora devidamente realizado pela instituição de ensino, por 

meio de sua representante, que assinou digitalmente o comprovante em 

anexo, momento em que confirmou para o acadêmico que tudo estava 

certo e que podia iniciar no curso de Direito. Aduz o autor, após decorrer 

todo o 1º semestre de direito ao qual ingressou, a Empresa ré o informou 

que não poderia fazer a rematrícula para o segundo semestre pois o 

PROUNI não aceitou a transferência da bolsa, pois não pode ser feita 

transferência de cursos da área da Saúde para Humanas. Na contestação 

a Reclamada sustenta, que o aluno realmente solicitou a transferência do 

curso de Nutrição para o curso de Direito, porém no primeiro momento a 

transferência fora indeferida pelo PROUNI para cursar 2019/1, por motivos 

desconhecidos da Instituição. Quando o aluno perdeu o PROUNI a 

Instituição forneceu nova bolsa de 25% para que o aluno continuasse 

cursando o semestre de 2019/1 na Instituição. Posto isto alunos já 

matriculados, quando inadimplentes, não terão direito à renovação das 

matrículas. Vale mencionar que, para 2019/2 o PROUNI deferiu a 

transferência para o aluno e que a partir de agora o aluno retornou a 

possuir PROUNI 100%. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, posto que restou incontroverso 

que a parte reclamante efetivamente foi impedido de fazer a rematrícula 

para o segundo semestre pois a Requerida não aceitou a transferência da 

bolsa. Restou demonstrado, que a recusa se deu por motivo ilegítimo. 

Corroborando a Lei nº 11.096/2005 que institui e regula o Programa 

Universidade para Todos- PROUNI, menciona; Art. 10. A instituição de 

ensino superior, ainda que atue no ensino básico ou em área distinta da 

educação, somente poderá ser considerada entidade beneficente de 

assistência social se oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral 

para estudante de curso de graduação ou seqüencial de formação 

específica, sem diploma de curso superior, enquadrado no § 1º do art. 1º 

desta Lei, para cada 9 (nove) estudantes pagantes de cursos de 

graduação ou seqüencial de formação específica regulares da instituição, 

matriculados em cursos efetivamente instalados, e atender às demais 

exigências legais. § 5º É permitida a permuta de bolsas entre cursos e 

turnos, restrita a 1/5 (um quinto) das bolsas oferecidas para cada curso e 

cada turno. Nesta vertente, a Portaria Regulamentar nº19/2008 do MEC, 

explanou sobre os pedidos de transferência. Art. 9° O beneficiário de 

bolsa de estudo do ProUni poderá, observado o disposto no art. 49 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, transferir o usufruto da bolsa para 

curso afim, ainda que para habilitação, turno, campus ou instituição 

distinta, observada a proporção mínima legal entre estudantes 

regularmente pagantes e devidamente matriculados e bolsistas, desde 

que: I - a instituição e o respectivo curso de destino estejam regularmente 

credenciados ao ProUni; II - exista vaga no curso de destino; III - haja 

anuência da(s) instituição(ões) envolvida(s). Nesse contexto, a 

justificativa da Universidade não merece guarida, pois o autor faz jus à 

bolsa e não há qualquer prejuízo demostrado pela parte Ré, em especial, 

considerando que a bolsa será mantida na mesma instituição. Nesse 

sentido preconiza; EMENTA: TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO. 

BOLSA PROUNI. 1. Não se mostra razoável indeferir a transferência 

interna de curso juntamente com o usufruto da bolsa PROUNI, dentro da 

própria instituição, com base em mera discricionariedade decorrente de 

uma política internada UNIRITTER, porquanto a mudança de curso 

postulada, como dito, não causará qualquer prejuízo à referida 

Universidade. Logo, restou demonstrado que a recusa se deu por motivo 

ilegítimo, podendo e devendo ser superada judicialmente. 2. Quanto ao 

mais, não foi demonstrado pela Autoridade Impetrada que a transferência 

pretendida pudesse violar a restrição prevista no § 5º do art. 10 da Lei nº 

11.096 /2005 (1/5 das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno). 

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - Apelação/Remessa 

N e c e s s á r i a :  A P L  5 0 1 7 4 6 9 - 9 6 . 2 0 1 8 . 4 . 0 4 . 7 1 1 2  R S 

5017469-96.2018.4.04.7112). EMENTA: TRANSFERÊNCIA INTERNA. 

UNIRIO. CURSOS NÃO AFINS. PREQUESTIONAMENTO. IMPROVIMENTO. 1. 

Cuidase de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por 

unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIRIO, objetivando a 

reforma da decisão de primeiro grau, que deferiu o requerimento de 

antecipação de tutela para realização de mudança de curso da autora. 2. 
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O acórdão embargado é claro, coerente e suficiente, sem sombra de 

omissão ou obscuridade, no seu entendimento de que i) apesar de não 

estar expresso no Edital a exigência de afinidade entre cursos, há 

previsão legal no art. 49 da Lei nº 9.394 /96. Além disso, não seria lógico 

que uma estudante da área de humanas pudesse se transferir para a de 

ciências biológicas, vez que seu estudo seria destinado para área bem 

distinta; e ii) ainda que a lei se refira e apenas a transferências externas, 

não é teleologicamente aceitável que a transferência interna não siga os 

mesmos princípios da lei. Assim, pode a universidade, no exercício de sua 

autonomia, fazer a correlação disciplinar e didática entre os cursos como 

requisito. 3. A contradição, em matéria de embargos declaratórios, é 

aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, entre a 

fundamentação do julgado e a sua conclusão, o que não se deu no 

presente c aso. Conclui-se, assim, que a parte embargante não logrou 

êxito em demonstrar tal vício. 4. Não houve qualquer uma das causas que 

ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração opostos, uma vez 

que, da leitura do voto embargado, se depreende que a matéria 

questionada foi devidamente enfrentada, embora não tenha este órgão 

julgador adotado a tese sustentada pela parte embargante. Resta claro, 

portanto, seu inconformismo, sendo certo que pretende, na verdade, a 

reforma da decisão proferida em razão de sua sucumbência, devendo, 

desta feita, buscar a via adequada para sua efetiva satisfação. (Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Agravo de Instrumento: AG 

0011058-46.2016.4.02.0000 RJ 0011058-46.2016.4.02.0000). Por tais 

razões, defiro a transferência do curso juntamente com usufruto da bolsa 

PROUNI. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

conceder a transferência do curso, bem como o usufruto da bolsa integral 

do PROUNI. E por pertinência confirmar a medida liminar anteriormente 

concedida nos autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008358-79.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALDEMIR MIRANDA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por JOSE RAIMUNDO BEZERRA GASPAR em face de MUNICÍPIO 

DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte 

promovente ter sido aprovada em concurso público e nomeada para o 

quadro efetivo no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS em 

05/08/2003. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos 

termos da Lei que o concede. Afirmado que este direito ao adicional por 

antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do 

vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta 

por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

em virtude de concurso público, não está sendo repassado à parte 

promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. De início, 

impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de prescrição. No 

mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não comporta acolhimento. 

Consoante planilha de cálculo apresentada pelo promovente, foi atribuído à 

causa valor certo correspondente ao período que postula a cobrança do 

adicional de antiguidade e merecimento. Se esta é a pretensão, e está 

quantificada, desassiste razão à parte impugnante, na medida em que a 

avaliação em tal valor passa a ser questão do resultado da análise do 

mérito. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. A prejudicial de 

mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse 

reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, 

neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo 

prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 23/08/2018. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 23/08/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

05/08/2003. Apresentou memória de cálculo a respeito de sua pretensão 

(id nº 14938802), com o propósito definido de receber o adicional de 2% 

por antiguidade e merecimento a partir de 23/08/2013 até 23/08/2018. 

Desta forma, sem menoscabo da existência da prescrição quinquenal de 

qualquer ação contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, 

genericamente impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada 

qualquer verba atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar 

a respeito. Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
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dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 05/08/2004, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 05/08/2003. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

05/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 05/08/2013 até 23/08/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006688-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRONOMAX TACOGRAFOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006688-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR ALVES DA GAMA 

REQUERIDO: CRONOMAX TACOGRAFOS LTDA - ME Vistos etc. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ODAIR ALVES DA GAMA em face de CRONOMAX TACÓGRAFOS LTDA – 

ME. Não havendo preliminares suscitadas, passo analise do mérito. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Noticia a parte 

Reclamante, mês de maio de 2017, logo após ter adquirido veículo, 

procurou a Requerida a fim de operar aferição do tacógrafo, sendo-lhe 

solicitado a respectiva nota fiscal do aparelho, que naquele momento não 

foi encontrada, considerando a recente aquisição do caminhão. Alega, 

que o operador/instalador da Requerida usou de flagrante má-fé, pois 

induziu- o, a adquirir um novo tacógrafo, sendo que o procedimento 

correto seria tão somente proceder a selagem e aferição do tacógrafo que 

já estava instalado no veículo/caminhão. Na requereu a indenização por 

danos morais e materiais. Em contestação aduz a Reclamada, que este 

não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados, já que 

inexiste prática de uma conduta danosa perpetrada pela parte Ré, tendo 

em vista que conforme o próprio requerente confessa na exordial, 

procurou a Requerida a fim de operar aferição do tacógrafo, sendo-lhe 

solicitada a respectiva nota fiscal do aparelho, todavia, naquele momento 

não possuía a nota fiscal, e sendo imprescindível a referida nota fiscal 

decidiu por livre e espontânea vontade adquirir novo tacógrafo. Em que 

pese às alegações autorais, verifico que razão não assiste. Da análise 

detida dos documentos acostados aos autos, vejo que a parte Autora não 

logrou êxito em demonstrar má-fé da parte Ré em vender o aparelho. 

Aliás, a parte Autora, nem impugnou a contestação, possibilitando uma 

maior averiguação deste juízo quanto aos fatos alegados na exordial. 

Destarte, consigno que a parte Autora não logrou êxito em comprovar que 

foi induzida a comprar o aparelho por parte da Reclamada, ônus que lhe 

incumbiam, nos termos do Art. 373, inciso I do CPC/2015. Desse modo, não 

se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e 

extrapatrimonial. Destaco que, a parte autora não se desincumbiu de 

provar o alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo o disposto no 

art. 373, I do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII). Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do 

reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua 

pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Isto posto, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, julgo pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005864-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LOUREIRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECUMSEH DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO JOSE TORRES DE MENDONCA OAB - SP219179 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005864-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABRICIO LOUREIRO 

MENEZES REQUERIDO: VONEI BARP SERVICOS - EPP, TECUMSEH DO 

BRASIL LTDA Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

FABRICIO LOUREIRO MENEZES em face de VONEI BARP SERVICOS – EPP 

e TECUMSEH DO BRASIL LTDA. A reclamante postula indenização por 

danos morais e a restituição da importância atualizada dispendida para a 

aquisição do compressor. Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR suscitada 

pela segunda Reclamada em sede de contestação, em relação 
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ilegitimidade passiva, haja vista que participou da cadeia de consumo 

devendo responder solidariamente por possíveis falhas na prestação dos 

serviços fornecidos. Não havendo nulidades passo analise do mérito. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Noticia a parte 

autora em síntese, que no dia 27 de fevereiro 2019 adquiriu como a 

Requerida um compressor de ar 12 k da marca TECUMSEH. Menciona que 

após comprar o produto, dirigiu-se até a cidade de Vera/MT, onde seu 

cliente reside para então realizar a instalação do compressor em um 

aparelho de ar-condicionado. Contudo, alega que após instalado o 

compressor, o Requerente percebeu que o ar-condicionado não 

apresentou funcionamento, então constatou que o compressor 

encontrava-se com alguma falha. Pois bem, após constatar a suposta 

falha o Autor então solicitou ao Requerido a troca do compressor o que foi 

atendido. Alega o Requerido que após instalado o segundo compressor 

novamente não conseguiu concluir a prestação, pois segundo o mesmo o 

compressor apresentou “imperfeição”. Desta feita aduz o Autor que ante a 

impossibilidade de finalizar a prestação de serviço não recebeu de seu 

cliente, e teve prejuízos do deslocamento até a cidade que prestou o 

serviço. Ademais, o Autor afirma que diante as supostas imperfeição dos 

dois compressores solicitou ao Requerido a devolução do valor pago pelo 

produto, o que de fato foi atendido pelo Requerido. Contudo o Requerente 

pleiteia a restituição das despesas que suportou. Por seu turno, as 

promovidas contestaram. De início, a primeira reclamada esclarece que os 

laudos técnicos foram detalhados por especialistas devidamente 

credenciados, desta forma as alegações e suposições do Autor não 

merecem prosperar, vez que tudo não passou de mau uso do produto 

adquirido. E ressalta que o valor do produto foi devidamente restituído ao 

promovente. Já segunda Reclamada, aduz, por sua vez, não praticou 

qualquer ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar o Requerente. 

Da analise dos autos verifica- se houve a restituição do valor do produto, 

conforme preconiza art. 18 do CDC: “Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Contudo, 

admitem-se falhas nesse processo de controle de qualidade. Há, para o 

fornecedor, o direito de errar. O fornecedor, ao colocar no mercado de 

consumo um produto com vício, tem o direito de saná-lo. Dispõe o Código 

de Defesa do Consumidor o direito para o fornecedor sanar o vício. No 

caso em comento, o fornecedor corrigiu o seu erro, restituído o valor pago 

pelo produto. Não se afigura a hipótese de condenação em danos, pois a 

situação narrada não se constitui em motivo suficiente à configuração do 

dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Reconhece-se 

que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. 

Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da 

personalidade, de modo a ensejar reparação. Destarte, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009775-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ADRIANA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009775-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANGELA ADRIANA 

PACHECO REQUERIDO: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por ROSANGELA ADRIANA 

PACHECO em face de ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO. Alega a 

Autora, no dia 09/12/2018 se envolveu em acidente de trânsito, na qual 

colidiu com uma mota, vindo causar avarias em seu veiculo A requerida foi 

devidamente citado e apresentou sua defesa arguindo preliminarmente 

Ilegitimidade de parte. Entrou em contato com a suposta seguradora e foi 

prontamente atendida e orientada sobre os procedimentos para reparos, 

como envio do veículo para vistoria. Alega que após reparos a parte 

externa do seu veículo estava mal consertada e a parte interna danificada. 

Pois bem. No presente caso, preliminarmente, verifica-se que a parte 

reclamante figura como Associação sem fins lucrativos. In casu, o 

reconhecimento, da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para 

processar e julgar a presente ação é medida que se impõe, pois não estão 

presentes os requisitos necessários para o desenvolvimento válido da 

mesma, em razão de figurar no pólo passivo pessoa jurídica não 

relacionada no rol daquelas capazes de estarem em Juízo, em se tratando 

de Juizado Especial Cível Estadual. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95, 

estabelece que, verbis: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I 

- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 

pessoas jurídicas; II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 

9.841, de 5 de outubro de 1999; III - as pessoas jurídicas qualificadas 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da 

Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de 

fevereiro de 2001.” Além do mais, o artigo 2º, da Lei 9.790/99, dispõe 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 

institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências, dispõe 

sobre o não enquadramento das pessoas jurídicas como tal, incluindo 

neste rol as cooperativas, senão vejamos: “Art. 2o Não são passíveis de 

qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 

ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 

3o desta Lei: [...] II - os sindicatos, as associações de classe ou de 

representação de categoria profissional;". (destaquei) Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência: “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DANO MORAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, §1º, DA LEI 

9.099/95.AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO.” (Recurso Cível Nº 71002612984, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em 24/06/2010). “COBRANÇA. PEDIDO AJUIZADO POR 

ASSOCIAÇÃO. INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, A FIGURA DA 

REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O 

SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, § 

1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS - Rec. Inom. Nº 

71004563261 - 2ª Turma Rec. Civ. Juíza Rel. Fernanda Carravetta Vilande 

- 07/08/2013) Destarte, patente é incompetência dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais para processar e julgar as ações em que figure no polo 

ativo Associação. Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o artigo 485, VI do 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 
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9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BALDUINO SURKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007410-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRINEU BALDUINO SURKAMP 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL, RESTITUIÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA, PEDIDO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por IRINEU 

BALDUINO SURKAMP em face de IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA e IVANILDO R VIEIRA. A parte autora 

ingressou com ação requerendo a declaração de inexistência de débitos 

c/c repetição de indébito. Dentre outros pedidos o autor pede a devolução 

em dobro de taxas pagas, junta alguns recibos e aufere o valor que 

pretende ver devolvido. Entretanto não apresenta estes valores de forma 

líquida, através de planilha, a fim de que se possa auferir a correção da 

conta apresentada de modo que, em caso de procedência deste pedido, 

seria inviável concluir este cálculo como líquido requerendo a liquidação da 

sentença. Ainda, embora o autor alegue que o reclamado não se trata de 

Condomínio fechado e sim loteamento, necessário auferir, através de 

verificação pericial, os benefícios que a reclamada oferece aos 

moradores, tais como fornecimento de água, etc, onde, em caso de 

positivo, deve haver sim um rateio de despesas, sob pena de 

enriquecimento ilícito de quem apenas usufruir, sem contrapartida. 

Sabe-se que a formação de Associação de Moradores é pré- requisito 

legal para que se possa iniciar um loteamento. Com relação a 

irregularidades na Administração da Associação e falta de prestação de 

contas existem ações judiciais específicas para serem movidas nestes 

casos. Nos Juizados Especiais, há necessidade de provimento líquido, 

pois não há previsão do procedimento de liquidação de sentença. Dessa 

forma, caracterizada a complexidade da demanda e, por consequência, a 

incompetência dos Juizados Especiais. Diante do exposto julgo extinto o 

feito sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II da lei 9099/95, ante 

a incompetência absoluta dos JECs para processar a demanda proposta. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009393-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA IRACEMA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009393-40.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TERESINHA IRACEMA 

PANDOLFO RÉU: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. TERESINHA IRACEMA 

PANDOLFO ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM ambos qualificados. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à 1/3 de férias e FGTS. Narrou a 

requerente que foi nomeada para exercer a função de Monitora, no 

período de novembro de 2007 à novembro 2012. Sustenta que o contrato 

entre as partes é nulo, por não preencher os requisitos do Art. 37, IX da 

Constituição Federal. Em virtude de tal fato, postula a condenação da 

Requerida ao pagamento de férias + 1/3 dos períodos 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, decimo terceiro salário e 

indenização de FGTS do período trabalhado. Por seu turno a promovida 

suscitou a ocorrência de prescrição, no mérito, pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Inicialmente rejeito a preliminar de prescrição. O início 

do prazo prescricional no caso se inicia ao término do contrato de trabalho 

(11/2012), quando se conhece efetivamente as verbas não pagas e que 

se pretende pleitear, à propositura da demanda ocorrida em 06/05/2015. 

Não havendo nulidades passo analise do mérito. Depreende-se dos autos 

que a autora foi contratada para a função de monitora, para prestar 

serviços no Apae, em virtude de convênios firmados com município, 

apenas pelo período de execução dos projetos. A autora trabalhou para a 

ré entre 11/2007 à 11/2012. A contratação da autora se deu na forma da 

Lei Estadual nº 8.059 de 29.12.2003, referente a programas sociais. 

Ressaltando que sem aprovação em concurso público, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo 

determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. A 

pretensão de aplicação de regime diverso não prospera, uma vez que sua 

contratação possuía caráter excepcional de interesse público mediante 

contrato temporário, sendo que a relação existente entre a contratada e o 

Poder Público revestiu-se de caráter jurídico administrativo e não vínculo 

empregatício como faz crer a autora. Foi ela enquadrada na terceira 

categoria de servidores públicos, que são os servidores ocupantes de 

função-atividade, temporários, regidos não por estatuto, mas por regime 

jurídico administrativo especial. Verificando-se o contrato vigente para o 

caso da autora é a ela assegurado somente o recebimento da 

remuneração pelos serviços efetivamente prestados, não fazendo 

qualquer referência a outros direitos, não sendo aplicáveis as regras 

relativas ao vínculo celetista, porque seu regime jurídico é o de contrato 

administrativo, registrando-se a ausência de aprovoção em concurso 

público. O período trabalhado pela autora superou o período de 12 meses 

estabelecido para o contrato temporário, com renovações, o que não 

altera a natureza jurídica do contrato, de cunho administrativo, consoante 

entendimento firmado no c. Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 

SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para 

processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e 

seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse 

vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico administrativa. 2. 

Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a 

natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 

3. Agravo regimental não provido (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 

18-03-2010). Orientação também seguira conforme seguinte julgado: 

Ementa:SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 

10.793/89, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº. 13.261/01- AGENTE DE 

COMBATE A ENDEMIAS – APOIO ZOONOSES - Autos advindos da Justiça 

do Trabalho - Competência da Justiça Comum - (art. 37, II, da CF/88) - 

Pretensão de declaração de nulidade da contratação como trabalho 

temporário e do ato de dispensa, com a respectiva reintegração e 

pagamento das verbas salariais decorrentes, quais sejam, férias 

acrescidas do terço constitucional, décimo-terceiro salário, FGTS e 

diferença de adicional de insalubridade – Impossibilidade - Não obstante a 

reiterada renovação contratual, que se prolongou por quase dez anos, a 
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relação jurídica existente entre as partes remanesce com natureza 

administrativa e precária - Autora que tem os mesmos direitos e vantagens 

dos demais servidores públicos municipais, observado o termo final do 

contrato - Inexistência de pendência da Administração no que concerne 

às férias acrescidas do terço constitucional, décimos terceiros e adicional 

de insalubridade - FGTS - Direito típico de vínculo celetista, diverso da 

relação jurídica entre as partes - Regramento do Direito Administrativo - 

Verba que guarda incidência tão-somente aos trabalhadores da iniciativa 

privada - Inteligência do artigo 37, IX, da CF e da Lei Municipal nº 10.793/89 

- Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Apelo desprovido (TJSP; 

Apelação 0036904-06.2013.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; 

Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

02/12/2015; Data de Registro: 03/12/2015). Ademais, não cabe ao 

Judiciário aumentar vencimentos e estabelecer a equiparação salarial com 

base no princípio de isonomia, conforme Súmula Vinculante 37 do 

Supremo Tribunal Federal Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008346-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008346-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO CASAGRANDE 

FREITAS REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por BRUNO CASAGRANDE FREITAS em face de 

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA – ME. 

Ressai dos autos que a parte Requerida contratou, em 07/02/2019, a parte 

Requerente para o serviço de frete, transportar SOJA, sendo carregado 

na cidade de Campos de Júlio – MT para ser descarregado na cidade de 

Porto Velho – RO todavia, por embaraços que esta atribuiu à parte 

Requerida somente houve a liberação da documentação necessária para 

o transporte em 12/02/2019 gerando diárias de estadia entre referido 

período. Por seu turno a parte Requerido alegou que, o Requerente deve 

comunicar ao destinatário o prazo previsto para a entrega da mercadoria, 

bem como, a chegada da carga no destino, valor das denominadas 

“Estadias”, ainda, deveres e obrigações também aos transportadores, 

permitindo as “Estadias” tão-somente após a comunicação da chegada do 

veículo do transportador no endereço do destino. Em sede de impugnação 

à contestação a parte Requerente afirma o dia 08/02/2019 o autor teve 

que parar na cidade de Candeias do Jamari – RO, para trocar as notas do 

transportes, conforme demonstra o Ticket de Comprovante de Retirada de 

Nota do Produto da Glencore. (Doc. Anexo). Nessa troca de notas do 

transportes, o autor ficou aguardando por 4 dias, ou seja, o seu veículo 

ficou à disposição da empresa requerida todo este tempo. Ressai dos 

autos que a controvérsia da presente lide cinge-se a forma de pagamento 

avençada entre as partes e a culpa pelo atraso. Quanto a avença as 

notas fiscais colacionadas aos autos corroboram a contratação do 

caminhão para o transporte de soja em grãos referente aos trechos – 

Campos de Júlio/MT - Porto Velho/RO. Por seu turno a parte Requerente 

demonstrou entendimento no sentido de que o valores, contados da 

chegada do veículo a chegada na procedência ou no destino. Sobre o 

tema dispõe o art. 11, §5º da Lei nº 11.442/07: Art. 11. O transportador 

informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no 

contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega 

da mercadoria. […] 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo 

de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao 

Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância 

equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora 

ou fração. Nos termos do art. 373, II, CPC incumbia à parte Requerida o 

ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos o direito do autor, no caso, significa que era ônus desta 

demonstrar que o acordo entabulado entre as partes consistente. 

Ademais conforme os documentos juntadas aos autos, corroboram 

portanto, a existência de atraso na liberação dos veículos. Neste sentido 

destaca-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CAMINHONEIRO 

AUTÔNOMO CONTRATADO PELA PRIMEIRA RÉ PARA TRANSPORTE DE 

FERTILIZANTES DA SEGUNDA RÉ. DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAR 

A CARGA DA MERCADORIA. 13 (TREZE) DIAS. CONDUTA DAS RÉS QUE 

CONTRARIOU O PREVISTO NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. 

INDENIZAÇÃO POR HORAS PARADAS NO IMPORTE DE UM REAL 

HORA/CARGA DE ATRASO NO CARREGAMENTO DEVIDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS QUE CONTRATARAM O 

SERVIÇO DE CAMINHONEIRO AUTÔNOMO. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. ABORRECIMENTO PRÓPRIO DO TRABALHO EXERCIDO 

PELO AUTOR. PRECENTE DESTA TURMA RECURSAL. AUTOS N. 

9367-43.2014.8.16.0129. SETENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. I. RELATÓRIO ORAL EM SESSÃO. II. PASSO AO 

VOTO. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da 

admissibilidade do presente recurso, tanto os objetivos quanto os 

subjetivos, devendo, portanto, ser conhecido. O caso em tela trata de 

ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o autor narra ter 

prestado serviços de transporte em favor das rés, mas que não recebeu 

os valores relativos às diárias em que aguardou o carregamento do 

fertilizante. Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, por 

entender que a situação vivenciada pelo autor não de amolda à previsão 

legal inserta no artigo 11, §5º da Lei 11.442/07, uma vez que o dispositivo 

em tese se refere à casos em que o atraso ocorre quando da descarga, 

contando a partir da chegada do veículo ao endereço, e não quando da 

carga. Ainda, dispôs que a partir do quinto dia o autor permaneceu no 

endereço da carga como forma de coagir a ré a pagar o valor das diárias 

em que já havia permanecido no local, razão pela qual teria culpa quanto 

aos demais dias de atraso. Inconformado, o autor interpôs recurso 

inominado defendendo a incidência da referida legislação ao caso em 

pauta, uma vez que dispõe ?prazo máximo para carga e descarga? e não 

apenas ?prazo máximo para descarga?. Ainda, alega que através do 

Boletim de Ocorrência é possível extrair que efetivamente houve a 

retenção dos documentos do autor, e que por isso não pode sair do local 

do carregamento, inclusive pela falta da nota fiscal, que só foi emitida no 

décimo terceiro dia. O autor já havia viajado até o destino da carga 

(Paranaguá) e caso desistisse do contrato, iria sofrer prejuízos ainda 

maiores. Defende a existência de danos morais indenizáveis, uma vez que 

não se trataria apenas de um desacerto comercial, em virtude do abalo 

sofrido pela falta de remuneração. Por fim, alega que houve cerceamento 

de defesa, em virtude de que a sentença foi prolatada enquanto ainda 

corrente o prazo para impugnar a contestação. Pois bem. Inicialmente, não 

verifico a configuração de cerceamento de defesa, principalmente por já 

ter exaurido toda a instrução probatória. No mérito, extrai-se dos 

documentos anexos aos autos os dias de entrada e saída dos destinos 

para entrega das cargas, sendo a data da emissão da nota fiscal 

15/08/2013 (evento 1.7 do PROJUDI), a ordem de carregamento de 

02/08/2013 (evento 1.8 do PROJUDI) e a análise de carga na data de 

02/08/2013 (evento 1.5 do PROJUDI). Assim, vislumbra-se constituído o 

direito do autor, visto que comprovado documentalmente que a parte ré 

atrasou 13 (treze) dias para efetuar a carga da mercadoria, e o autor, 

consequentemente, aguardando em cidade diversa a de seu domicilio, 
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teve diversos gastos e prejuízos por ficar ?parado?. Com base da 

disposição do art. 11, §5º. da Lei nº 11.442/07 (que dispõe sobre o 

transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante 

remuneração), o prazo máximo para carga e descarga é de 5 (cinco) 

horas, a contar da chegada do veículo à empresa. Sendo assim, merece 

parcialmente provimento o recurso para o fim de condenar ambas as rés, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 6.423,30 (seis mil, quatrocentos e 

vinte e três reais e trinta centavos) a título de indenização por danos 

materiais, valor este que deve ser corrigido monetariamente pela média do 

INPC e do IGPDI a partir de 15/08/2013 e com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. No que tange ao pleito de indenização por danos 

morais, o mesmo não merece acolhimento, já que os transtornos sofridos 

pelo autor são próprios da profissão por ele exercida e, para compensar o 

prejuízo/abalo sofrido é que se aplica a norma prevista na Lei 

11.442/2007. Tendo em vista que o recorrente logrou êxito parcial em seu 

recurso, deve ser condenado ao pagamento de metade das custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

da condenação. Entretanto, resta sobrestada a condenação em verbas 

sucumbenciais, visto que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É este o 

voto que proponho. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009366-58.2014.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Letícia Guimarães - J. 

07.06.2016 - grifo nosso). Logo, deverá a parte Requerida pagar à parte 

Requerente a importância de R$ 5.216,00 (cinco mil e duzentos e 

dezesseis reais), referente às 87,6 horas, já descontadas o prazo de 

tolerância de 05 (cinco) horas. Bem como o pagamento da indenização, 

em razão do descumprimento do piso mínimo do frete, corresponde o valor 

de R$ 1.268,51 (um mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 

um centavos) de forma simples, Já quanto ao dano moral pleiteado, este 

não comporta acolhimento. A parte Requerente trata-se de pessoa 

jurídica, logo somente sua honra objetiva pode ser objeto de abalo; porém, 

o caso em concreto não trata-se de dano moral in re ipsa, tendo como 

ônus da parte Requerente a prova do dano sofrido, consistente em trazer 

aos autos prova de que o atraso para o início da viagem afetou sua 

imagem perante seus clientes e terceiros. Ausente tal prova, impõe-se 

pela improcedência do pleito. Não obstante a diária de estadia já tem a 

função de reparar o transportador pela demora. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de a título de 

indenização por DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 6.484,51 (seis mil 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) 

devidamente atualizado pelo INPC a partir de 07.0.2019 e juros legais de 

1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011957-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDE BERNARDETE MOMBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011957-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA HELENA BARBOSA 

FRANCOLINO REQUERIDO: LUCINDE BERNARDETE MOMBACH Vistos etc. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LAURA 

HELENA BARBOSA FRANCOLINO em face de LUCINDE BERNADETE 

MOMBACH, objetivando anulação do negócio jurídico. Inicialmente REJEITO 

a PRELIMINAR, arguida na contestação com relação ao prazo decadencial, 

uma vez que não incide o prazo de 90 dias para reclamar do vício de difícil 

constatação de bem durável, senão o prazo quinquenal previsto no art.27 

do CDC, já que a autora postula o ressarcimento dos supostos danos 

decorrente do negócio jurídico entabulado com parte Ré. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Noticia a parte 

Autora em síntese, que foi ludibriada ao comprar veículo sinistrado da 

Requerida, juntando nos autos a prova constante no id nº.10406325. 

Informa que tal afirmação dá-se a suposto laudo realizado pela empresa 

DEKRA. Ademais, requer devolução do valor pago, a título de dano 

material, totalizando o pedido final no valor de R$27.646,93(vinte e sete mil 

seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), bem como 

danos morais sob justificativa de conduta improba da Requerida. Por seu 

turno, a promovida contestou. Alega que houve uma compra e venda de 

veículo usado, conforme foi feita a prova com a juntada de autorização 

para transferência de propriedade de veículo, no valor de 

R$22.000,00(vinte e dois mil reais), em 05/08/2014. Afirma ainda a 

promovida, ocorre que, quanto a impossibilidade de financiamento do 

veículo posteriormente a aquisição, devido a suposta vistoria na empresa 

DEKRA ter constatado que o veículo era sinistrado, sendo o referido 

motivo apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, com a devolução de 

valores pagos a título de danos materiais e morais, mantendo com a 

propriedade e posse do veículo, sem juntar nenhuma prova nos autos 

para comprovar. Da análise detida dos autos, no que tange o argumento 

de que o veículo adveio de sinistro, verifica-se que a pretensão autoral é 

fundada em apenas um documento, acostado após na inicial o qual não se 

presta a comprovar o direito alegado. Registre-se que o adquirente do 

veículo deve tomar todas as cautelas necessárias a fim de resguardar-se 

no momento da compra, ao efeito de evitar transtornos futuros ou, até 

mesmo, o eventual arrependimento do negócio. Ora, basta consultarem-se 

os órgãos de registro a fim de saber se há, ou não, eventual restrição que 

recaia sobre o bem. Nesse sentido preconiza; Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO SEM A CIÊNCIA DO 

ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

NÃO VERIFICADOS. Hipótese em que as alegações da autora não 

restaram comprovadas em juízo, porquanto não demonstrado que o bem 

adveio de sinistro, tampouco os alegados vícios redibitórios, debatidos na 

lide. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível, Nº 70081268518, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em: 24-10-2019) Desta forma, não merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado a nulidade do negócio jurídico. Corolário 

lógico, não havendo agir ilícito por parte do promovido, não há falar em 

indenização por danos morais. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008036-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008036-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA REQUERIDO: LIVELO S.A. Vistos etc. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA em face de LIVELO S.A. Não havendo preliminares 

suscitas na contestação, passo analise do mérito. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde as partes reclamadas estão mais aptas a em o 

insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Aduz o autor, que 13/04/2019 utilizou 52.200 pontos Livelo 

para resgate de duas passagens aéreas. Afirma ainda, posteriormente, 

solicitou o cancelamento das passagens aéreas, por sua mera 

liberalidade, sendo informado acerca da cobrança de multa contratual, fato 

este que o Autor não concorda. Pleiteia o Autor a condenação da Ré na 

obrigação de proceder com a devolução da pontuação na forma dobrada, 

que perfaz a quantia de 51.400 pontos entende terem sido descontados 

indevidamente. Em contestação, a Reclamada alegou a ausência de 

ilicitude do contrato entabulado, esclarecendo que autor possuía ciência 

das cláusulas. Disse que, foi solicitado o cancelamento, conforme 

solicitado, com cobrança de multa, que não se mostra abusiva e se 

encontra em conformidade com as normativas vigentes. Restou 

incontroverso nos autos que a comunicação do cancelamento das 

passagens aéreas ocorreu dias antes da data prevista para a viagem, 

tempo esse suficiente para nova comercialização dos bilhetes/assentos. 

Nos termos do art. 740 do Código Civil, o passageiro tem o direito ao 

reembolso da passagem, desde que a rescisão se opere em tempo 

suficiente para o transportador renegociar o assento. Assim vejamos; 

EMENTA: PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO 

PASSAGEIRO. MULTA. RESOLUÇÃO ANAC 400/2016. ILEGALIDADE. ART. 

740 DO CÓDIGO CIVIL . RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. 1 ? Na 

forma do art. 46 da Lei 9.099 /1995, a ementa serve de acórdão. Recurso 

próprio, regular e tempestivo. 2 ? Ilegitimidade passiva. Condições da 

ação. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração 

dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da 

obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de 

mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 

2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que 

se rejeita. 4 ? Contrato de transporte aéreo. Cancelamento a pedido do 

passageiro. Na forma do art. 740 do Código Civil, o ressarcimento do valor 

da passagem tem lugar quando o passageiro comunica previamente a 

desistência, em tempo de o transportador negociar a vaga. No caso em 

exame, a autora informou a desistência dois dias antes do embarque e 

não há demonstração de que a vaga foi utilizada por outro passageiro. 

Assim, inaplicável o disposto no art. 740 para o caso em exame. O 

ressarcimento há de ser feito segundo as regras contratuais vigentes. O 

reembolso há de se limitar, pois, aos valores tarifários apontados na 

contestação, no montante de R$ 1.739,48. Assim, o pedido deve ser 

acolhido, apenas em parte. 5 ? Solidariedade. Por se encontrarem na 

mesma cadeia produtiva, os fornecedores do serviço respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7º 

parágrafo único e art. 25 , § 1º , CDC ). Recurso a que se dá parcial 

provimento, para reduzir o valor da condenação. 6 ? Recurso conhecido, 

mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. (Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0748658-67.2018.8.07.0016 

DF 0748658-67.2018.8.07.0016). Desse modo, não se mostra exigível a 

multa cobrada pela companhia aérea, que deve restituir 51.400 pontos de 

programa de milhagem utilizados para compra das passagens, de forma 

simples. Ressalta que a parte autora já obteve a devolução 25.700 (vinte e 

cinco mil e setecentos) pontos conforme demonstrado da exordial, tendo o 

direito somente a devolução do restante ou seja 25.700 pontos. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a Reclamada a restituir 25.700 (vinte e cinco mil setecentos) 

pontos milhas para parte Reclamante, no prazo de 10(dez) dias úteis, sob 

pena de multa diária qual fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) 

limitado ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005529-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA BARBIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005529-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRIA BARBIERO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por IRIA BARBIERO em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

percentual de gratificação 50% à professores que trabalha com 

excepcionais. Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em 

concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de 

Professora (40h) com Licenciatura Plena em 11/02/2000. A autora 

discorre na inicial, que passou a integrar a sala de recursos especiais em 

06/02/2012, desenvolvendo direto atividades com alunos portadores de 

necessidade especiais. Contudo, durante o período laboral não recebeu a 

gratificação para cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei que o 

concede. Afirmado que este direito a gratificação pelo trabalho com 

excepcionais, na base de 50% (cinquenta por cento) do valor de 

referência inicial da tabela de vencimento de carreira do magistério, 

decimo terceiro salário e férias acrescidas 1/3 constitucional, nos anos de 

2012, 2013, 2014, à julho de 2015. Por seu turno, a promovida contestou. 

De início, impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de 

prescrição. No mérito, defendeu a improcedência do pedido. A prejudicial 

de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse 

reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, 

neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo 

prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência. Ora, a presente demanda foi distribuída em 04/08/2015. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, fulminadas pela 

prescrição. Contudo a promovente, processualmente probo e de boa-fé, 

passou trabalhar na sala de recurso especial em 06/02/2012. Apresentou 

memória de cálculo a respeito de sua pretensão (id nº 19258784), com o 

propósito definido de receber o gratificação de 50% por trabalho com 

excepcionais a partir de 06/03/2012 até 01/07/2015. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção da referida 

gratificação de 50% por por trabalho com excepcionais demarcado pelo 

legislador municipal em período certo e irretorquível. Na interpretação 

pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com excertos 

destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 
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ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 06/03/2012, considerando que 

passou a integrar na sala de recursos especiais em 06/02/2012. Contudo, 

fora revogado o art. 98 da Lei 254 de Março de 1993, pela Lei municipal de 

Sinop/MT nº 1.670/2012. Neste panorama, a parte promovente possuiria 

direito ao adicional em questão entre o período de 06/03/2012 e 

01/07/2015. Todavia, referido período encontra-se aniquilado pela 

prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem ouve 

postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que prescrito. Por 

outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de receber o 

gratificação de 50% por trabalho com excepicionais, explicitamente 

definido - de 06/03/2012 até 01/05/2015 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada, conforme supra consignado. Na conjuntura, não há 

como atender o pedido sem lastro em Lei a ampará-lo no interim 

respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição quinquenal, quer pela 

revogação da norma municipal que o outorgava. Isto posto, hei por bem 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar 

as custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012591-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. 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. 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. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

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

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

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

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 333, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada 

recusou a autorizar os exames de “1) Análise de DNA com enzimas de 

restrição por enzima utilizada, amostra (com Diretriz de Utilização Definida 

pela ANS) TUSS: 40503011 2) Protrombina, pesquisa de mutação (com 

Diretriz de Utilização Definida pela ANS) TUSS: 40319326. 3) Fator V de 

Layden por PCR, pesquisa (com diretriz de utilização Definida pela ANS) 

TUSS: 40314057” solicitados por médico especialista da requerente 

obrigando a reclamante a arcar com os gastos relacionados a tais 

exames. Cumpre destacar que mesmo tendo a parte reclamante requerido 

administrativamente, autorização para a realização dos exames, segundo 

os apontamentos do seu médico, não obteve êxito. A reclamada alega que 

não realizou o exame por não estar previsto na Resolução Normativa da 

Agência Nacional de Saúde, a citada resolução possui rol que não é 

taxativo, e, sim, referências básicas para cobertura mínima obrigatória dos 

planos privados de assistência à saúde, devendo a reclamada cobrir o 

referido exame. Este é entendimento jurisprudencial: AGRAVO 

INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

UNIMED – NEGATIVA DE COBERTURA – IRRELEVÂNCIA - 

RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o 

procedimento não estar expressamente previsto na Resolução Normativa 

da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como 

suporte à negativa, uma vez que o citado rol não é taxativo, e, sim, 

referências básicas para cobertura mínima obrigatória dos planos 

privados de assistência à saúde. (AI 116649/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) (TJ-MT - AI: 

01166491220168110000 116649/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017). Pois bem. No que tange 

aos danos morais entendo que os mesmos restaram configurados, assim 

é porque, restou incontroverso nos autos que a reclamada se negou à 

realizar o procedimento, do qual, necessitava a parte reclamante, 

conforme atestam os laudos e a solicitação do profissional qualificado 

para tanto. A Lei nº 9.656/98 dispõe, em seu art. 35-C, que: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei 

nº 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação 

dada pela Lei nº 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 

gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) III - de 

planejamento familiar.” Ora, trata-se de questão de saúde, e a negativa ao 
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certo causa temor, uma vez que frustra a expectativa da consumidora de 

lhe ser prestado adequadamente o serviço ofertado. Ademais, a 

consumidora ao fazer a opção pelo pagamento de um plano de saúde 

particular, o faz pela tranquilidade e certeza de que quando for necessário 

sua utilização para o restabelecimento do bem maior, sua saúde, este será 

atendido. Nesse sentido, verbis: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - PLANO 

DE SAÚDE - NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NÃO COBERTURA DO CONTRATO - 

ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - DEVER DE REEMBOLSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de 

saúde deve se submeter às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de 

prestação de serviços médicos. Logo, sem prova consistente de que o 

procedimento cirúrgico realizado pela autora esteja expressamente 

excluído da cobertura do plano, o reembolso dos valores gastos com o 

tratamento médico é medida que se impõe.” (RNEI, 5596/2010, DR. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL/MT, Data do Julgamento 

04/03/2011, Data da publicação no DJE 01/04/2011) (destaquei) “PLANO 

DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO 

MORAL. CONFIGURADO. As cláusulas contratuais relativas aos planos de 

saúde, embora regidas por lei especial, devem estar em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a interpretação deve 

se dar de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Se o médico 

requisitou o procedimento mais adequado para preservar a vida e saúde 

do paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação 

de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da 

pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções do ANS e CONSU. 

Deve ser mantido o valor da indenização que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (2ª Turma Recusal/MT, Recurso Cível 

Inominado Nº 2003/2008 - Relator Nelson Dorigati. 02/09/08) (Destaquei). 

E, de outro turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante, mister se faz a procedência do pedido inicial. Destarte, a falha 

na prestação do serviço restou evidenciada, não obstante a tentativa da 

parte reclamante em solucionar o problema via pedido de reembolso das 

importâncias dispendidas com o tratamento via administrativamente. Tais 

fatos evidenciam o descaso e o desrespeito com a pessoa do 

consumidor. Nesse sentido, os danos morais restaram devidamente 

configurados, pois a situação a qual foi submetida à parte reclamante, 

efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando 

verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado a consumidora. 

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 pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da 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. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante ao 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, mantenho a liminar de id. 

2461247 e julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por 

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN em desfavor da 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, ambos a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. P.I.C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011631-32.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GEYSIANE ALEXANDRE 

ARAUJO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por GEYSIANE ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral 

do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. A liminar foi deferida no id. 

24069573. A promovente, por recomendação médica, pleiteou o 

fornecimento do medicamento enoxaparina 40mg, 45 doses/mês, até 30 

dias após o parto. Em sua contestação a primeira requerida, ESTADO DE 

MATO GROSSO arguiu a existência de outros medicamentos equivalentes 

ao pleiteado e fornecidos pelo SUS, observância ao Princípio da Reserva 

do Possível, pela inaplicabilidade da multa-diária e pela ausência de 

comprovação da hipossuficiência financeira. Por seu turno a segunda 

requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação suscitando preliminar 

de ilegitimidade passiva e no mérito aduziu pela observância ao Princípio 

da Reserva do Possível e ausência de demonstração de hipossuficiência 

financeira. Não prospera a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

arguida pelo Município de Sinop/MT, por força de determinação 

constitucional, a prestação da saúde à população incumbe à União, 

Estados e Municípios, de forma solidária e, portanto, a ação que visa o 

cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida a qualquer dos integrantes 

das três esferas de governo, conforme dispõe o art. 23, inciso II, da 

Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Neste sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, com destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE 

PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES 

(TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado 

recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira 

Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, 
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REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda 

destacar que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE nº 

855178 RG/SE no qual houve a reafirmação da jurisprudência do C. STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe 

ressaltar, ainda, que eventual hipossuficiência do Município não é 

circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo, porquanto, 

como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação 

solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua 

posição financeira frente aos demais. Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR 

suscitadas e não havendo outras questões preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. A petição inicial veio 

acompanhada de receituário médico prescrito por médica indicando à 

promovente o uso do medicamento solicitado e confirmando a 

necessidade deste. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, 

petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, 

sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é 

o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado 

em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 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 consequência 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 INCONSEQUENTE. - 

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 inconsequente, 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. […] 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos 

dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia 

e sua positivação à existência de recursos, à implementação de 

programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 

TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou quais 

medicamentos cada item deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 
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orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recursos 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 

presente feito há demonstração da necessidade dos medicamentos 

prescritos. Os entes públicos promovidos aduzem existir outros 

medicamentos similiares ao pleiteado; contudo, da simples leitura dos 

laudos anexadas em sua defesa resta evidente que tais medicamentos 

são similiares e não possuem o mesmo princípio ativo; logo, inviável a 

substituição. Apesar de aduzir que existem outros medicamentos que 

podem substituir o medicamento solicitado pelo médico que assiste a 

promovente, nenhum dos promovidos demonstrou que aludidas opções 

são aplicáveis ao quadro clínico da promovente. Cabia e cabe ao médico 

que assiste o paciente prescrever o melhor tratamento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Ausência interesse de 

agir. Pedido administrativo. Desnecessidade. Versando a demanda sobre 

fornecimento de medicamentos ou tratamento para prevenção da saúde, 

nada impede que a parte postule diretamente seu direito em juízo, garantia 

individual insculpida no art. 5º, XXXV, da CF, não se afigurando falta de 

interesse processual a ausência de prévio requerimento administrativo. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento 

preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu 

competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento 

correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do 

atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do 

paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em 

filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, 

pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico 

adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os 

princípios da isonomia e da legalidade. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70080118193, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019 - grifo nosso). 

Especificamente sobre o medicamento em questão: RECURSO 

INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. 

GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO A 

VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE 

PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS 

ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007223662, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 

28/03/2019 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIAL 

PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida no id nº 24070520. Expeça-se alvará para empresa 

que fornecendo Medeiros e Cia Ltda, conforme conta apontada em petição 

de id. 26762529. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012164-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMAR AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Pretensão Ação declaratória de inexistência de 

relação contratual e reparação por danos morais c/c com pedido de liminar 

em tutela de urgência, proposta por ADEMAR AVELINO PEREIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A Alega a promovente nega a solicitação de 

ativação das linhas telefônicas (81) 982390919; (65) 996769475; (33) 

999592742; (81) 982390919; (65) 999147553; (28) 999703835; (61) 

9994744330. A reclamada alega que o reclamante não apresentou prova 

do alegado. Passo a análise do MÉRITO. Pois bem. Inicialmente, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do 

qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. Consta nos autos boletim de 

ocorrência. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 
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validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega a solicitação de ativação das linhas telefônicas acima 

descritas, todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de 

boa-fé das alegações autorais. Outrossim, convém destacar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Todo esse desgaste 

suportado pela reclamante, vem corroborar o descaso pelo qual as 

reclamadas se utilizam para se relacionar com seus consumidores. No que 

tange aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Neste sentido, 

destaca-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA 

LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO. DANO 

MORAL. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é 

objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano 

moral. Restou demonstrada a demora injustificada na ligação da energia 

elétrica na residência da autora. A privação indevida do fornecimento de 

energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, 

especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as 

circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização. A condenação em 

dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos 

ofendidos e do ofensor. Também deve ser levado em conta o período da 

suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso 

concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso 

muito dilatado. Condenação em dano moral majorada para o montante de 

R$ 8.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078281870, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078281870 RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019) No que se refere 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, além da capacidade econômica das 

requeridas, reputo justa e razoável sua condenação, de forma solidária, 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá, 

a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular as reclamadas a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, confirmo a liminar 

deferida no id. 24186183, e julgo PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: 

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento a parte Reclamante da quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a indenização por danos morais, 

que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012163-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMAR AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Pretensão Ação declaratória de inexistência de 

relação contratual e reparação por danos morais c/c com pedido de liminar 

em tutela de urgência, proposta por ADEMAR AVELINO PEREIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A Alega a promovente nega a solicitação de 

ativação das linhas telefônicas (81) 982390919; (65) 996769475; (33) 

999592742; (81) 982390919; (65) 999147553; (28) 999703835; (61) 

9994744330. A reclamada alega que o reclamante não apresentou prova 

do alegado. Passo a análise do MÉRITO. Pois bem. Inicialmente, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do 

qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. Consta nos autos boletim de 

ocorrência. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 307 de 721



TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega a solicitação de ativação das linhas telefônicas acima 

descritas, todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de 

boa-fé das alegações autorais. Outrossim, convém destacar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Todo esse desgaste 

suportado pela reclamante, vem corroborar o descaso pelo qual as 

reclamadas se utilizam para se relacionar com seus consumidores. No que 

tange aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Neste sentido, 

destaca-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA 

LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO. DANO 

MORAL. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é 

objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano 

moral. Restou demonstrada a demora injustificada na ligação da energia 

elétrica na residência da autora. A privação indevida do fornecimento de 

energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, 

especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as 

circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização. A condenação em 

dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos 

ofendidos e do ofensor. Também deve ser levado em conta o período da 

suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso 

concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso 

muito dilatado. Condenação em dano moral majorada para o montante de 

R$ 8.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078281870, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078281870 RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019) No que se refere 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, além da capacidade econômica das 

requeridas, reputo justa e razoável sua condenação, de forma solidária, 

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá, 

a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular as reclamadas a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, confirmo a liminar 

deferida no id. 24186167, e julgo PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: 

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento a parte Reclamante da quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a indenização por danos morais, 

que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007534-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA CHIARELLI (REQUERENTE)

GABRIEL FRANCISCO MELLE ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - MT6028-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007534-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GABRIEL FRANCISCO MELLE 

ZENI, LUCIANA CARLA CHIARELLI REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA., RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Conforme se 

denota a parte reclamante atribuiu valor de causa acima do teto do juizado 

especial: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. O Reclamante 

requer declaração de rescisão de contato de Compromisso de compra e 

venda de Termo de Adesão ao Consórcio para aquisição do imóvel, no 
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valor de R$ 313.691,00(trezentos e treze mil, seiscentos e noventa e um 

reais). A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do Juízo. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito 

material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte 

alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos 

(contestação), como matéria preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 

do Código de Processo Civil, que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da 

Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, significando que, ficam excluídas da competência deste as 

causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate 

da questão, como no caso dos autos. Portanto, com base na prova dos 

autos, resta clara a necessidade de produção da prova pericial, a fim de 

esclarecer a alegação da parte, pois somente com o deslinde dessa 

controvérsia restará clara a solução da presente causa. A Lei nº 9099/95 

é clara ao estabelecer a competência dos juizados especiais para 

processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. 

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é 

medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial, além do fato que 

a soma do dos pedidos excede o valor de alçada. Portanto, sobressai à 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem julgamento do mérito. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, vislumbro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem julgamento de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010737-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

WESLEY PAULINO DE SOUZA 10587936916 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICLINICA SINOP LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010737-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY PAULINO DE SOUZA 

10587936916, DALMIR SILVA DE SOUZA REQUERIDO: UNICLINICA SINOP 

LTDA Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. 

Alega o Reclamante que é credor da Reclamada no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), referente a parte de prestação de serviço elétrico 

realizado na sede da empresa reclamada. A Reclamada, em defesa, 

afirma que o reclamante realizou apenas 20% do serviço pactuado entre 

os mesmos e que foi pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O 

reclamante não impugnou as alegações da parte reclamante. No caso 

vertente, resta incontroverso que foi pactuando o valor total do serviço em 

R$ 12.000,00 (dose mil reais), bem com incontroverso que não houve a 

conclusão do serviço contratado. O ônus da prova é um instrumento 

jurídico que define a quem recairá a obrigação de sustentar uma afirmação 

ou conceito de uma tese levantada. A teoria clássica do ônus da prova 

orienta que incumbe do ônus da prova a parte que alega a existência ou 

inexistência de um fato do qual pretenda induzir uma relação de direito. 

Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Desta forma, com a regra do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Frisa-se que o ônus da 

prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a 

lograr êxito daquilo que se propõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. 

HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. QUANTUM MÁXIMO ATINGIDO. 1. O 

ônus da prova é um instrumento jurídico que define a quem recairá a 

obrigação de sustentar uma afirmação ou conceito de uma tese levantada. 

Desta forma, com a regra do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. In casu, a apelante 

alega que efetuou prestações de serviços, contudo, não acosta 

documentos probatórios de suas alegações, apenas afirma que havia 

contrato firmado com a apelada, o que de fato havia, contudo, não provou 

dívidas posteriores ao fim do contrato. Por outro lado, a apelada arrolou 

comprovantes inerentes ao pagamento das prestações devidas na 

vigência do contrato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO – Apelação;o (CPC): 

02083705420178090137, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 11/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

11/07/2019) Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, e comprovou, pelos documentos anexados (registros 

fotográficos), que o Reclamante não concluiu os serviços, documentos 

estes que sequer foram impugnados pelo Reclamante. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO 

CONJUNTO COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 

ESQUADRIAS. PROVA DOS AUTOS QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA 

FORMAR CONVICÇÃO SOBRE A DEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA 

JULGADA IMPROCEDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE AINDA NÃO SE 

COMPLETOU O SERVIÇO, PORTANTO AINDA NÃO VENCIDA A SEGUNDA 

METADE DO VALOR CONTRATADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005215348, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

21/05/2015 (Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2015)). 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, não cumprida pelo Reclamante, 

desobrigando o Reclamado do pagamento pelo serviço inacabado. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. 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. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012896-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KEITY CAMPERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012896-69.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FABIANA KEITY CAMPERA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 309 de 721



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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS,COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

FABIANA KEITY CAMPERA em face de IUNI EDUCACIONAL. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

requerida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o requerente nega a existência do débito por ser bolsista do 

programa PROUNI. Por seu turno a requerida pugnou pela improcedência 

arguindo a legalidade da cobrança. Não vislumbro questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Apesar da requerida aduzir pela existência da regularidade 

do débito não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua 

tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, 

CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Ao contrário, incumbia à 

requerida o ônus em demonstrar a legalidade da cobrança referente ao 

contrato firmando entre as partes em 18/02/2019, sobretudo considerando 

que a parte promovente, é bolsista 100% do PROUNI, razão pela qual não 

se afigura razoável exigir-lhe o pagamento de débitos. Ainda trouxe aos 

autos telas sistêmicas, ou “print screen”, porém conforme entendimento 

recente da Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, 

configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; 

sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer 

outros elementos probantes a corroborarem sua validade. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Em 

circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode 

ser utilizado como subterfúgio pra elidir o dever da parte em fazer a prova 

que lhe cabia. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas 

mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) valor este 

condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, confirmo a liminar e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a 

requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em 

discussão nestes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012221-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LYNTON MORETTI STOPPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012221-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LYNTON MORETTI STOPPA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta adquiriu uma passagem, para embarque e chegada 

ao destino final no mesmo dia, ou seja, 06/09/2019, com saída da cidade 

de Sorriso/MT e destino em São Paulo/SP. Porém, alega que ao fazer o voo 

foi cancelado. Argumenta que não pode chegar ao seu compromisso a 

tempo, já que a reserva de hotel para a cidade destino seria para o dia 

06/09/2019 e somente chegaram ao destino no dia 07/06/2019. Pelo que 

pleiteia ressarcimento pelos danos materiais e indenização por danos 

morais. Em síntese, são essas, a causa de pedir e pedidos. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência parcial da demanda. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 
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social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

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

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

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

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

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

não impugnados. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo cancelamento do voo 

previsto. A parte ré alegou necessidade de manutenção não programada 

devido a colisão de pássaros na aeronave para justificar o cancelamento, 

e que esse procedimento foi para evitar riscos aos passageiros. Em suma, 

alega caso fortuito por problema detectado condições meteorológicas o 

que afastaria sua responsabilidade pelo atraso. Em que pesem as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada, não é 

suficiente a ponto de desincumbi-la do dever de indenizar passageiros 

pelos transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo. Ainda que se 

alegue a preservação da segurança dos passageiros, não se trata de 

fortuito externo, mas interno, já que ocorrências fora da manutenção 

programada são inerentes aos riscos da atividade de transporte aéreo ao 

qual a promovida está exposta. Nesse sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM AEROPORTO (GUARULHOS) DIVERSO 

DO CONTRATADO (CONGONHAS). NÃO SATISFATORIAMENTE 

COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

ADVERSAS, TAMPOUCO A PRESTAÇÃO DA ADEQUADA ASSISTÊNCIA 

AO CONSUMIDOR., QUE SOMENTE FOI REACOMODADO NA TARDE 

SEGUINTE, A CULMINAR NO ATRASO DE CERCA DE 19 HORAS PARA 

CHEGADA AO DESTINO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I. O requerente adquiriu passagens de volta de Londrina/PR 

para Brasília/DF, com conexão em Congonhas/SP, para o dia 10.03.2019, 

com previsão de chegada ao destino final (BsB) às 23h30. No entanto, o 

avião pousou no aeroporto de Guarulhos/SP, e o recorrente somente foi 

reacomodado em voo no dia seguinte (11.03.2019), no período da tarde 

(partida às 16h50 e chegada às 18h34). II. Interesse recursal do 

consumidor na reforma de sentença de improcedência dos danos morais, 

em razão do reconhecimento da ocorrência de fortuito externo (condições 

metereológicas). III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz 

das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). IV. Nesse contexto, o mero 

?print? do documento colacionado pela empresa aérea (no corpo da 

contestação) não se reveste do pretenso valor probatório (comprovação 

de condições climáticas adversas e adequada prestação de assistência 

ao consumidor - CPC, Art. 373, II e CDC, Art. 6º, VI). Com efeito, 

diversamente do assinalado na sentença, não se trata de ?relatório 

aeronáutico emitido pelo DECEA?, mas de tela produzida unilateralmente 

pela companhia aérea e que sequer teria sido submetida ao crivo do 

contraditório (sentença prolatada após o oferecimento da defesa). V. No 

particular (genérica alegação de fortuito externo), esta 3ª Turma Recursal 

assim decidiu (Acórdão 1197038, DJe 28.08.2019): [...] A temática da 

prova pode ser assim resumida: a companhia aérea se limita a fazer 

referência, em sua defesa, ao espelho de uma tela retirada do sítio da 

ANAC e que estaria por indicar o cancelamento da conexão relativa ao 

voo contratado pelos autores, sob a justificativa de ?condições 

meteorológicas? (ao que tudo indica desfavoráveis). Isso não é suficiente. 

Dada a sua estrutura e, em especial, considerado a atividade econômica 

que se propõe a exercer, haveria de ter trazido aos autos indicação mais 

precisa acerca disso, demonstrando, por exemplo, que outros voos foram 

igualmente cancelados no mesmo trecho, a extensão (marcos inicial e 

final) do cancelamento, ou, pelo menos, que tipo de condição desfavorável 

seria essa (vento, visibilidade, teto, nebulosidade, temperaturas e 

precipitação). Mas não há nada quanto a isso, apenas uma alegação 

genérica, portanto, insuficiente a comprovação da impossibilidade de 

consecução do transporte contratado pelos recorridos [...]. VI. E, ainda 

que se cogitasse do acolhimento da tese defensiva, a circunstância não 

afastaria a responsabilidade da empresa pela deficitária assistência em 

solo. É que o consumidor, que chegaria a Brasília às 23h30 do dia 

10.03.2019 (domingo), somente foi realocado na tarde do dia 11.03.2019 

(segunda-feira - chegada às 18h34, cerca de 19 horas após o previsto - 

perda de um dia útil). E, a par da ausência de demonstração de que não 

existiriam outros voos (ou que estariam lotados) para reacomodação do 

consumidor, as máximas da experiência comum (Lei n. 9.099/95, Art. 5º) 

ensinam que, para o trecho (São Paulo/SP - Brasília/DF), as companhias 

costumam disponibilizar passagens para os mais variados horários. VII. 

Forçoso, pois, reconhecer a defeituosa prestação de serviços que, no 

caso concreto, subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 

5º, V e X), em razão do desvio produtivo e do descaso ao pronto 

atendimento aos reclames da parte consumidora. Precedentes das Turmas 

Recursais do TJDFT: 1ª TR, Acórdão 1156261, DJe 19.03.2019; 2ª TR, 

Acórdão 1171131, DJe 21.05.2019. VIII. Fixa-se em R$ 2.000,00 o valor da 

condenação, estimativa que guarda correspondência ao gravame sofrido 

(CC, Art. 944), às circunstâncias do fato, à capacidade econômica das 

partes, bem como ao caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no 

princípio da proporcionalidade. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 

10.000,00), à míngua de evidências que os fatos tenham causado 

consequencias mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou 

profissional do consumidor. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Sentença reformada. Condenada a empresa recorrida a pagar a 

FERNANDO ROSSI ALMEIDA, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do 

arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas 

processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente 

integralmente vencido (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55). (TJ-DF 

07293241320198070016 DF 0729324-13.2019.8.07.0016, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

08/10/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 14/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o 

cancelamento da viagem, que ocasionou transtornos à parte autora 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se, nos termos do §3º do citado artigo acima o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Assim, resta configurada a ocorrência dos danos, pelos transtornos 

ocasionados. Quanto aos danos morais, entendo caracterizáveis no 

presente caso. O consumidor, ao contratar serviços de transporte, como 

no caso em tela, pressupõe que o transportador irá cumprir efetivamente 

aquilo que foi contratado – levá-lo até o destino pretendido, e no horário 

aprazado. Com o atual formato de vida em sociedade, com inúmeros 

compromissos pessoais e profissionais, o passageiro então se organiza 

em torno dessa viagem, tais como o adiamento ou cancelamento de 

compromissos, programa horários, reserva hotéis, combina quem irá lhe 

buscar no aeroporto etc. Por mais que eventuais atrasos ou problemas 

sejam previsíveis, o passageiro pressupõe também a qualidade do serviço 

prestado pela companhia aérea, materializada em aeronave esteja apta a 

tanto, em boas condições de voo, e com manutenção periódica; 

justamente para evitar quaisquer ocorrências. Assim, caso a viagem não 

ocorra conforme previsto, especialmente por problemas decorrentes do 

próprio serviço prestado (que é o presente caso) e demandando 

manutenção não-programada, essa falha prejudica e interfere por 

consequência tais compromissos e programações do passageiro, 

causando-lhe transtornos (pela perda ou cancelamento, por exemplo. Tais 

situações geram dever de indenizar, pois tratam-se de transtornos que 

ultrapassam o mero dissabor cotidiano, e esse dever é inerente à 

obrigação de resultado que caracteriza o contrato de transporte, exceto 

por fato da natureza, o que não é o caso. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento que são, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

conduta nos fatos narrados, a sua situação econômica e os benefícios 

advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Portanto, esses 

elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que entendo mais justa e equânime ao caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao 

pedido de dano material a parte reclamante comprovou que houve prejuízo 

em razão de uma diária não usufruída em razão do cancelamento do voo 

no valor de R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um reais). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o 

fim de CONDENAR a demandada AZUL LINHAS AÉREAS S.A. ao 
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pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual e CONDENAR aos danos 

matérias no valor de R$ 1251,00 (mil duzentos e cinquenta e um reais) 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, e com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, fixados desde o efetivo desembolso. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008100-35.2019.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008100-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA 

COELHO REQUERIDO: COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA, 

MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A Vistos etc. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

proposta por MATHEUS DE OLIVEIRA COELHO em face de COMAGRAN 

MATO GROSSO COMERCIAL LTDA e MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO 

S/A. A reclamante postula indenização por danos morais e a restituição da 

importância atualizada dispendida para a aquisição (máquina limpadora de 

sofá e estofados de veículos). Inicialmente REJEITO a PRELIMINAR 

suscitada pela primeira Reclamada em sede de contestação, em relação a 

decadência, isto porque, no presente caso, tratando-se de 

responsabilidade civil por fato do serviço, incide a disciplina da prescrição 

quinquenal (art. 27 do CDC), e não a da decadência (art. 26). Com relação 

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira Requerida. In 

casu, também rejeito, uma vez que, em se tratando de relação de 

consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia de fornecedores. Não havendo nulidades passo analise do mérito. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante adquiriu em 02/12/2017 uma 

Limpadora a Extração EJ 1107/127, (máquina limpadora de sofá e 

estofados de veículos) pelo valor de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e 

cinquenta reais). Alega o autor, que a máquina teria apresentado 

problemas em 10/05/18, 02/08/18, 22/03/19 e no mês de abril de 2019. 

Ante isso, requereu o desfazimento do negócio e devolução do valor 

pago, dando à causa o valor de R$ 2.550,00. Contudo, a primeira 

Reclamada apresentou nos autos a restituição do valor pago pela máquina 

ao requerente no documento de ID.24069047, devidamente assinado pelo 

autor, conforme podemos verificar a partir dos documentos pessoais 

acostados na inicial. Portanto, a Reclamada prova a socorrer suas 

alegações, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, CPC, impondo afastar 

a pretensão do Reclamante. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE 

APONTA PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES 

INTERNOS. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO PARA 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE, QUE RESTOU COMPROVADA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE RESTITUIR O VALOR 

PAGO NÃO CONFIGURADO. 1. Narra a parte autora que comprou na loja 

requerida um aparelho celular da marca Samsung, no valor de R$ 847,00 

(fls. 07/08), e que, aproximadamente três meses depois, este apresentou 

defeitos, sendo encaminhado à assistência técnica indicada (fl. 06), que 

informou a perda da garantia, em virtude de oxidação de peças. 2. A 

autora nada produziu no sentido de afastar o laudo da assistência técnica, 

de que efetivamente houve vício no produto e não oxidação por mau uso, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em 

desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do 

direito postulado. Ademais, as fotos colacionadas junto ao laudo técnico 

(fls. 25/26) evidenciam claramente a oxidação das peças. E, em se 

tratando de aparelho com três meses de uso, não há como presumir que a 

oxidação tenha ocorrido em decorrência de defeito nas peças do 

aparelho. 3. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do 

art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71006167464, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 01/02/2017) A 

questão posta em juízo desmerece maiores considerações. Destarte, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-87.2019.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012177-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIRENE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDIRENE DOS 

SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e consequente 

indenização por danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro 

de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega 

a existência do débito e de relação jurídica. Por seu turno a requerida 

pugnou pela improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre 

as partes e regularidade do débito. Não vislumbro questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Apesar da requerida aduzir pela existência de relação 

jurídica e regularidade do débito não trouxe aos autos nenhum elemento 

hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era 

impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente fizesse tal 

prova. Ao contrário, incumbia à requerida o ônus em demonstrar tal 

relação jurídica. Sua tese defensiva ampara-se na existência de 

contratação via “call center”, gravação esta obrigada a manter arquivada 
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apenas pelo prazo 6 meses. Os argumentos da requerida em verdade 

tentam distorcer o art. 26, §2º da Resolução nº 632/2014, tentando dar 

sentido diverso ao que está literalmente escrito. Referido artigo assim 

dispõe: Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora 

e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, 

independentemente do originador da interação. […] § 2º É obrigatória a 

manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de 

sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do 

seu conteúdo (grifo nosso). Logo, pela leitura mais superficial possível, é 

possível averiguar que referido dispositivo estipula um prazo mínimo para 

a manutenção da gravação e não prazo máximo como tenta fazer crer a 

requerida. Nosso ordenamento jurídico permite a livre forma de 

contratação, aqui inclusa a contratação via telefone e, neste cenário a 

gravação em que o consumidor confirma a contratação do serviço se 

constitui como o contrato verbal a reger a relação jurídica entre as partes. 

Se a requerida, deliberadamente optou por jogar fora um contrato, ainda 

que seja uma gravação, mas substancialmente um contrato, deve arcar 

com as consequências de sua conduta negligente, pois sabedora que é, 

nas relações de consumo, quando o consumidor aduzir negativa de 

relação jurídica caberá a ela a prova. Ainda trouxe aos autos telas 

sistêmicas, ou “print screen”, porém conforme entendimento recente da 

Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram 

prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no 

caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Incabível o 

deferimento da quebra de sigilo telefônico pleiteada pela promovida em 

virtude de completa ausência de necessidade. A violação de sigilo 

telefônico, reflexo da violação da intimidade, tem lugar apenas em 

situações específicas. No presente caso a requerida busca a adoção de 

medida extrema à vista de compensar a sua completa ingerência no 

armazenamento de documentos e informações. Ou ainda, visando elidir a 

sua negligência em descartar gravações comprobatórios após o período 

de seis meses. O fim pretendido: provar a titularidade do requerente da 

linha telefônica em questão, poderia ser facilmente obtido por outros meios 

menos gravosos. Bastaria à requerida cumprir a resolução supracitada da 

Anatel e trazer aos autos cópia das gravações. Em circunstâncias de 

inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio pra elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, Apelação Cível nº 

0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que 

a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais) valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente 

demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação 

desta sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de 

proteção do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente 

o débito em discussão nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Vistos etc, Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por WILSON ARAUJO em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. No mérito pede reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. A pretensão é 

procedente entabulou contrato de financiamento bancário para custear a 

aquisição de um veículo seminovo. Todavia, em aparente boa-fé, o 

promovente realizou o pagamento de R$ 3.920,00 diretamente à empresa 

promovida, a fim de adimplir integralmente seu débito. Refere o 

demandante que foi vítima de estelionato, visto que a promovida não 

reconhece o adimplemento do débito em questão, motivo pelo qual se 
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dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência 

– Id. 24890140. Nesse passo, de acordo com a documentação coligida na 

inicial, não é de todo desarrazoado o que foi articulado, tendo em conta, 

em princípio, o comprovante de pagamento acostado em Id. 24890995. 

Boleto para pagamento aparentemente emitido pela promovida, a constar 

os dados do pagador (promovente) e beneficiário (promovida), 

aparentando legitimidade. Na sua defesa a Reclamada alega que o boleto 

adimplido pela Reclamante seria falso e que, por isso, não reconhece o 

pagamento. Dessa forma, afirma que inexiste dever de reparação em 

danos morais por inexistir falha na prestação de serviço. Em análise aos 

autos é possível verificar que o ponto controvertido se limita à 

responsabilidade da empresa ante a fraude perpetrada por terceiros de 

má fé. Como já descrito, a Reclamante consumidora da Reclamada pagou 

boleto acreditando ter sido expedido corretamente pela empresa, no 

entanto, a Ré não reconhece o boleto e o pagamento imputando culpa a 

terceiros. Acontece que a ocorrência de fraude no boleto bancário não 

exime a responsabilidade do fornecedor, pois decorre do risco do 

empreendimento, o qual não pode ser imputado ao consumidor. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA 

INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A ocorrência de fraude no boleto 

bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de 

risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao 

consumidor. A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em 

razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in 

re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco da atividade 

desenvolvida pelos recorridos. Sentença reformada. RELATÓRIO Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte 

recorrente afirma, em suma, que adquiriu um aparelho televisor um suporte 

de TV dos recorridos, pagando para tanto o valor de R$ 1.459,07 (mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) através de boleto 

bancário. Alega que, contudo, não recebeu os produtos adquiridos, pois 

soube através dos recorridos que o boleto utilizado para pagamento era 

fraudado e nada poderia ser feito. Sobreveio sentença que extinguiu o 

processo sem resolução do mérito em razão da necessidade de perícia. 

Entendeu o juízo singular que há necessidade de realização de perícia no 

documento fraudado. Nas razões recursais a parte recorrente argumenta 

que não há complexidade de causa e postula a reforma da sentença. 

Foram apresentadas contrarrazões. Eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: 

O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender 

que o deslinde da controvérsia depende da realização de prova pericial. 

Todavia, a fraude nesse caso é manifesta, tanto que os próprios 

recorridos reconhecem que o boleto é falso, sendo desnecessária a 

realização de prova pericial. Assim, a desconstituição da sentença é 

medida que se impõe. Considerando que a questão tratada nos autos é 

exclusivamente de direito, e havendo no processo documentos e 

informações suficientes para imediato julgamento da lide, passo à 

apreciação das questões discutidas no bojo da ação, consoante autoriza 

o artigo 1.013, § 3º do NCPC. No caso em apreço, os recorridos 

reconhecem que houve fraude na emissão do boleto encaminhado ao 

e-mail do recorrente. Entendo que a ocorrência de fraude no boleto 

bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de 

risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao 

consumidor. Ademais, é certo que para localização dos dados do 

consumidor, especialmente seu endereço, valores da transação bancária 

e data de vencimento, os falsários se utilizaram de falha no sistema de 

segurança dos recorridos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS 

EFETUADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE RENDIMENTOS DO AUTOR 

APESAR DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE 

POR MEIO DE BOLETO ADULTERADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO POR PARTE DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. 

INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. PROVA DE ERRO NO 

PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO DO BANCO AO DOBRO 

DO INDEVIDAMENTE EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 

SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Tendo a instituição financeira reconhecido 

a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, verifica-se que o 

Banco/Apelante não demonstrou a segurança necessária, 

enquadrando-se no que dispõe o § 1º, artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, falhando na prestação do serviço. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços pelos defeitos em sua prestação é objetiva, ou 

seja, independente da aferição de culpa, devendo o banco réu responder 

pela falha na prestação de seus serviços, não havendo falar em culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros no caso. Devida a repetição de 

valores na hipótese de cobrança em excesso, independente de prova de 

erro no pagamento, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa. Não 

demonstrado o procedimento doloso do credor na cobrança indevida, não 

há falar em condenação ao dobro do indevidamente exigido. Os valores 

exigidos indevidamente devem ser restituídos de forma simples, com 

acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos 

pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Havendo vencedor e vencido haverá sucumbência recíproca, 

impondo-se a distribuição das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios na proporção da vitória e derrota de cada parte. Apelação 

Cível provida parcialmente. (Processo nº 1281416-1, 16ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Paulo Cezar Bellio. j. 03.12.2014, unânime, DJ 23.01.2015). 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECEBIMENTO PELA AUTORA DE BOLETO 

ADULTERADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. FRAUDE 

CARACTERIZADA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. DEVER DE RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, O VALOR 

PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. O ato fraudulento, ao integrar o risco da atividade, 

caracteriza fortuito interno e, portanto, sem habilidade técnica para 

configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do 

consumidor vítima da fraude ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, da 

Lei nº 8.078/90. 2. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, que prevê: As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias. 3. In casu, a própria ré admite ser 

fraudulento o boleto recebido pela autora para pagamento da primeira e 

segunda prestações referentes ao contrato de financiamento firmado 

entre as partes. Escorreita, portanto, a sentença ao determinar a 

restituição, de forma simples, do valor pago em duplicidade pela parte 

autora. 4. Ademais, os documentos de fls. 28/30 demonstram a existência 

de divergência entre o endereço constante no sistema da requerida 

(incorreto) daquele informado pela autora no contrato de compra e venda 

do veículo (correto), evidenciando o erro por parte da financeira ré no 

cadastro dos dados da consumidora. Noutro giro, restou incontroverso 

nos autos que a recorrida somente recebeu os boletos para pagamento 

das três primeiras parcelas ajustadas, após ter efetuado reclamação junto 

ao PROCON. Falha na prestação de serviços configurada. Nesse 

contexto, deve a parte ré providenciar o envio do carnê referente ao 

financiamento do veículo, conforme previsto no contrato. 5. É pacífica a 

jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da 

personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do 

consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano 

presumido (in re ipsa), não havendo que se falar, portanto, em prova de 

sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito. 6. O valor de R$ 

2.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem a título de danos morais, 

mostra-se razoável e proporcional. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de 

julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e 

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

condenação. (Apelação Cível do Juizado Especial nº 20140610093624 

(848845), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, 

Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca. j. 10.02.2015, DJe 23.02.2015). 

CONSUMIDOR. E-COMMERCE - PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. 

PAGAMENTO POR BOLETO - CÓDIGO DE BARRAS FRAUDADO - BOA-FÉ 

DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL CAUSADO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPÓTESE DE REPONSABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A geração fraudulenta de boleto bancário 

destinado ao pagamento pela aquisição de produto eletrônico na 

modalidade e-commerce é de responsabilidade da empresa de comércio 

eletrônico, salvo prova de culpa do consumidor ou de terceiro. 2. A mera 

suposição da existência de vírus e outras fraudes não apuradas, não 
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afasta a responsabilidade da empresa ré pela reparação dos danos 

causados ao consumidor por defeito relativo à prestação do serviço, não 

sendo legítimo se exigir do consumidor o conhecimento técnico descrito 

em defesa, ainda mais quando não há evidências de que o consumidor 

tenha sido instruído sobre os riscos implicados na operação comercial. 3. 

Ademais, se esse tipo de fraude tem sido recorrente como afirmado pela 

própria ré, caberia a ela comprovar que seu site é seguro, mediante 

certificado ou outro documento equivalente, ou alertar o consumidor 

quanto a possível ocorrência de fraude consistente na modificação do 

código de barras do boleto bancário no momento do fechamento do 

pedido, ressaltando a necessidade de conferência do código de barra e 

do beneficiário, ou, ainda, instituir modalidade outra de emissão de boletos 

mais segura. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Diante 

da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais 

(Lei nº 9.099/95), condeno o banco recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa. (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20151310002036 (903982), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Asiel Henrique de Sousa. j. 03.11.2015, DJe 

06.11.2015). Assim, não há como afastar a responsabilidade dos 

recorridos pelos fatos descritos na inicial. O recorrente comprovou o 

pagamento do boleto, no valor de R$ 1.459,07 (mil quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e sete centavos). Tal montante deverá ser-lhe 

restituído na forma simples, acrescido dos consectários legais. Quanto 

aos danos morais, entendo que eles também restaram configurados. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No caso, o 

requerente, ao adquirir o produto tinha a legítima expectativa de poder 

utilizá-lo. Ao não recebe-lo teve sua expectativa frustrada, de modo a 

repercutir na sua esfera íntima, configurando, portanto, o dano moral. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que os recorridos não agiram com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica do recorrente pode ser classificada como moderada, 

se comparada a outras adversidades. Os recorridos também foram vítimas 

de falsários. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorridos 

solidariamente ao pagamento de: a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação; b) R$ 1.459,07 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete 

centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Sem honorários. É como voto. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito ? Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) Aliás, a mera suposição da 

existência de fraudes não apuradas não afasta a responsabilidade da 

empresa pela reparação dos danos causados ao consumidor de boa fé, 

até mesmo porque não é legítimo se exigir do consumidor o conhecimento 

técnico, conforme descrito na contestação, especialmente em razão de 

não ter sido demonstrado nos autos que o consumidor tenha sido instruído 

sobre os riscos de fraudes como a em questionamento. Nesse sentido 

segue julgado da Egrégia Turma Recursal: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPRA DO MICRO-ONDAS LG 

MIRROR GRILL MH 7049C (30 LITROS) EM SITE - BOLETO FRAUDADO - 

NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO DE BOA FÉ PELO AUTOR - FRAUDE 

EVIDENTE PELA NÃO COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO À LOJA 

VIRTUAL - RISCO DO EMPREENDIMENTO -AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE - 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO E 

QUE DEVE SER SUPORTADO PELO ESTABELECIMENTO VIRTUAL ? 

INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DO BOLETO ? 

DANO MATERIAL COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em tela, resta mais que 

evidente que o consumidor, efetuou aquisição de mercadoria, consistente 

em micro-ondas LG Mirror Grill MH 7049C (30 Litros), na data de 

05/11/2015, no site ?www.submarino.com.br?, pagando de boa-fé boleto 

bancário expedido através do Banco do Brasil (mov.1.4). 2. A ocorrência 

de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, 

pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser 

imputado ao consumidor. 3. A não entrega de produto adquirido pelo 

consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura 

dano moral in re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco da 

atividade desenvolvida pelos recorridos. 4. A mera suposição da 

existência de vírus e outras fraudes não apuradas, não afasta a 

responsabilidade da empresa ré pela reparação dos danos causados ao 

consumidor por defeito relativo à prestação do serviço, não sendo legítimo 

se exigir do consumidor o conhecimento técnico descrito em defesa, ainda 

mais quando não há evidências de que o consumidor tenha sido instruído 

sobre os riscos implicados na operação comercial. 5. Ademais, se esse 

tipo de fraude tem sido recorrente como afirmado pela própria ré, caberia 

a ela comprovar que seu site é seguro, mediante certificado ou outro 

documento equivalente, ou alertar o consumidor quanto a possível 

ocorrência de fraude consistente na modificação do código de barras do 

boleto bancário no momento do fechamento do pedido, ressaltando a 

necessidade de conferência do código de barra e do beneficiário, ou, 

ainda, instituir modalidade outra de emissão de boletos mais segura. 6. 

Ainda, é certo que a empresa deveria ter agido com maior zelo, evitando 

que situações como o presente caso em apreço. 7. Dessa forma, a 

responsabilidade da empresa, se dá a partir do momento em que permite 

que falsários utilizem o nome da empresa para aplicar golpes virtuais. 8. 

Assim, necessário se faz o reconhecimento da procedência do pedido no 

tocante a responsabilidade da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, do site 

www.submarino.com.br, em indenizar o autor. 9. Sentença que merece 

ser mantida em sua integralidade. 10. Recurso conhecido e improvido. 

(TRMT, Processo nº 8088150-73.2016.811.0001, rel. Juíza Patrícia Ceni, jul 

17/04/2018, publicado 18/04/2018). De outra banda, é necessário 

destacar que o email recebido pela Reclamante identificadoras da empresa 

e endereço eletrônico com domínio parecido com o da Reclamada. 

Portanto, sob a análise do homem médio não havia duvidas quanto à oferta 

constante do citado email, daí porque a Reclamante, induzida, optou por 

realizar o pagamento da fatura em aberto. Por outro lado, a Reclamada 

sequer comprovou nos autos que tenha investigado e providenciado 

alertar seus consumidores, de maneira eficaz, a respeito de eventuais 

fraudes na emissão de boletos com descontos ferindo, com isso, 

inclusive, ao dever de informação. Assim, verifica-se a ocorrência de 

dano moral ante a falha na prestação de serviço perpetrada peal 

Reclamada que repercutiu na esfera íntima da Reclamante. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

?... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.?, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por confirmar a liminar de id. 25118640 JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a 

requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 
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da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011661-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BEATRIZ SIGNORI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011661-67.2019.8.11.0015 INTERESSADO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME REQUERIDO: SUELLEN BEATRIZ SIGNORI 

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. Não havendo preliminares 

arguidas passo a análise do mérito. Pois bem. Almeja a parte reclamante o 

recebimento de valores referentes ao aluguel e encargos locatícios do 

imóvel, conforme demonstrativo de débito acostado na inicial. À luz do 

artigo 373, incisos II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte 

reclamante a demonstração do fato descrito na exordial, recaindo sobre 

as partes requeridas, de outro norte, o ônus da prova desconstitutiva do 

fato referido. O Contrato de Locação, juntado aos autos, comprova a 

locação levada a efeito pelas partes, assim como o valor do aluguel e 

obrigações das locatárias. No que tange aos valores devidos, resta 

incontroverso nos autos o inadimplemento das partes reclamadas, 

referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, bem como 

valores referentes a débitos devidos da locação referente a multa 

contratual. Com relação aos aluguéis e encargos locatícios em atraso, a 

reclamada não junta comprovante de pagamento dos meses informado 

pelos reclamados. Assim, incontroversa a ausência de pagamento dos 

valores e ausente a prova dos pagamentos, impõe-se a procedência da 

reclamação. E, de outro turno, não havendo prova desconstitutiva do 

direito da parte reclamante, mister se faz o parcial acolhimento do pedido 

inicial. Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o pedido contraposto 

formulado pelas reclamadas na contestação, posto que estas, no 

momento da locação, examinaram previamente o imóvel e o receberam em 

prefeitas condições ficou estipulado que os reparos de estragos a que 

der causa no curso da locação, ficarão a cargo dos locatários, conforme 

cláusula VII do contrato de locação. Diante do exposto, com fulcro no art. 

269, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inaugural, 

para condenar as reclamadas a pagarem, de forma solidária, a parte 

reclamante o valor de R$ 3.360,65 (três mil trezentos e sessenta reais e 

sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor dos aluguéis e 

encargos locatícios em atraso, devidamente relacionados nos autos, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do evento danoso. CONDENO ao 

pagamento da multa contratual, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) conforme pactuado entre as partes no contrato de 

locação acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente o pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011625-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA MONTEIRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011625-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISABELA MONTEIRO SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

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

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. O reclamante recebeu 

oferta de bolsas para cursar a graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

contudo, enfrentou problemas durante a formalização de sua matricula, 

bem como referente ao valor a ser pago na bolsa oferecida pela 

reclamada. A reclamada alegou que não houve ilícito e que os valores das 

mensalidades são devidos, contudo não juntou nenhum documento a 

contestação. A propósito, convém consignar que em se tratando de 

relação consumerista a envolver as partes, em seu artigo 6°, o CDC 

enumera os direitos básicos do consumidor. Na espécie, merecem 

destaque os relacionados nos incisos III e IV do referido dispositivo legal, 

direito à informação adequada e clara e o direito à proteção contra as 

práticas comerciais coercitivas e/ou desleais, ambas desafiadas pelo que 

consta dos autos. No caso, é vertente a conduta da reclamada em ser 

incompatível com a boa fé e fere o direito à informação e à proteção 

contra as práticas comerciais desleais. Nesse sentido, Rizzatto Nunes 

informa: "(...) na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está 

obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, 

suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e 

precisa, não se admitindo falhas ou omissões" (Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor, São Paulo, Ed. Saraiva, 2000, p. 113). Sendo 

assim, a reclamada não logrou comprovar que a modalidade de desconto 

contratado pela reclamante, já que não juntou contrato na contestação, e 

tão pouco o termo aditivo mencionado na peça contestatória. Assim, 

procede a alegação da reclamante que contratou bolsa de estudo que 

após o segundo semestre não foi cumprido o pactuado entre as partes 

pela reclamante, ou seja, Em virtude do ato ilícito perpetrado pela ré, a 

reclamante não efetivou sua rematrícula, não fora incluído na lista de 

chamada e tão pouco no sistema, e ainda restou comprovada a falha na 

prestação de serviço. Quanto ao dano moral, este surge no instante em 

que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível 

razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples 

desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância 

interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa 

reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada em sonegar informação 

relevante, inclusive, para a celebração do contrato, representando, com 

isso, comportamento doloso e incompatível com o mercado, tudo isto além 

de provocar profundo desgosto pessoal na reclamante. Quanto ao 

precium doloris, vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 
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do Código Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO do valor discutido de 

R$ 9.214,14 (nove mil duzentos e quatorze e quatorze) na presente 

demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação 

desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

Condeno a obrigação de fazer de realizar a rematrícula da reclamante 

conforme pactuado com mensalidade no valor de R$ 598,76 (quinhentos e 

noventa e oito e setenta e seis). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006497-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PROCESSO: 1006497-24.2019.8.11.0015. 

EMBARGANTE: FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO - ME. 

EMBARGADOS: GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA. Vistos etc. 

Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por FAIRA OLIVIA 

STRAPAZZON DO CARMO - ME reclamando omissão na sentença 

proferida no id nº 22533229, eis que não apreciado pedido contraposto 

formulado na contestação. Intimada, a parte adversa restou silente. 

Decido. Com efeito, a sentença proferida nos autos não deliberou acerca 

do pedido contraposto de condenação do embargado sucumbente ao 

adimplemento da dívida objeto da ação. Considerando, pois, o 

reconhecimento da existência da obrigação, e, por outro lado, ausente a 

comprovação do seu pagamento ou qualquer outro fato desconstitutivo do 

direito à satisfação do crédito, à luz dos artigos 394 e 397 do Código Civil 

o acolhimento do pedido contraposto é medida que se impõe. Assim, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES 

PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, CONDENAR o 

embargado ao pagamento do débito de R$ 329,67 indicado no pedido 

contraposto, sobre o qual deve ser acrescida correção pelo INPC e juros 

de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento aos 10/12/2015. Cumpra-se 

e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012796-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVERSON DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012796-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEVERSON DE OLIVEIRA 

MORAIS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Processo: 

1012796-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DEVERSON DE OLIVEIRA 

MORAIS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do CPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação Cível, 

em que a parte autora DEVERSON DE OLIVEIRA MORAIS sustenta que no 

dia 30/11/2018, adquiriu junto a Requerida, uma máquina de lavar roupas, 

marca LG 11 KG WD11WP6A PRIME TOUCH 220 v BC, no valor de R$ 

3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) nota fiscal anexa a 

exordial, maquina esta que nunca funcionou, a máquina até liga o painel 

touch, mas não realiza as funções como: lavar, centrifugar e demais 

funções. As reclamadas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, a 

qual desde logo afasto. A sua responsabilidade persiste, pois ela integra 

toda uma cadeia destinada à venda de bens e produtos, devendo 

responder solidariamente com o parceiro comerciante por danos aos 

consumidores decorrentes de falhas na transação comercial. Passo ao 

mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência da demanda. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Nesse propósito, a 

parte Reclamante deve apresentar documentos que, pelo menos, o 

evidencie (art. 373, I, do CPC), para assim demonstrar a verossimilhança 

de suas alegações e a necessidade de inversão do ônus da prova. 

Contudo, as empresas reclamadas não juntaram nenhum documento na 

contestação. Restou incontroverso que, embora incessante tentativa 

administrava de resolver o problema, conforme as reclamações anexas a 

inicial, inclusive junto ao PROCON. Assim, resta demonstrada a 

verossimilhança da narrativa, devendo ser aplicada no caso a inversão do 

ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o 

disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, o que é perfeitamente admissível, já 

que somente as Reclamadas podem produzir provas conclusivas quanto à 

lide. Entretanto, mesmo considerando essa inversão, na qual cabe às 

promovidas provarem a existência de fatos impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, inc. II, CPC), observo que 

não lograram êxito em demonstrar que o produto encontrava-se em 

perfeitas condições de uso e que funcionava a contento, ou que 

solucionou o problema no produto no prazo legal. Diante dos elementos 

contidos nos autos, e dos fundamentos expostos, é fato incontroverso 

que o produto adquirido apresentou vício, e que o problema não foi 

solucionado no prazo estabelecido pelo art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Tratando-se de um bem durável, não é razoável que o 

produto chegue ao consumidor já com vício. Some-se a isso, a frustração 

em ter pago pelo produto, mas descobrir que não funciona a contento. São 

transtornos causados à parte autora que ultrapassam o mero dissabor em 

vida e que suplantam aqueles ordinariamente experimentados, 

configurando, assim, ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar: 

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR. PRODUTO DEFEITUOSO. DEMORA NA 

TROCA SOLICITADA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Recurso que visa discutir, tão somente, o quantum fixado a título de 

indenização por danos morais. Verba reparatória arbitrada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), de modo a atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem deixar de considerar, também, o caráter punitivo e 
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a natureza preventiva da indenização. Hipótese que atrai aplicação da 

Súmula nº 343 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: ¿A verba 

indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos 

pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na 

fixação do valor da condenação¿. Juros. Relação contratual. Incidência a 

contar da citação. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

02024543920158190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA 

DELL'ORTO, Data de Julgamento: 29/05/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA 

CÍVEL) Deste modo, corroborando com o entendimento jurisprudencial 

acima mencionado, entendo caracterizados os danos morais indenizáveis. 

Entretanto, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para mensuração do valor do dano moral, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Dessa 

maneira, considerando as peculiaridades do presente caso, tem-se que a 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Julgo procedente o pedido de restituição do valor de 

R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) referente ao 

pagamento do produto que apresentou vicio. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR A promovida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. b) CONDENAR pagar o valor de R$ 3.486,00 

(três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) a título de dano material 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde o efetivo 

desembolso. Defiro pedido para alteração do polo passivo para VIA 

VAREJO S/A, regularmente inscrita junto ao Cadastro de Pessoas 

Jurídicas sob o nº 33.041.260/0652- 90 Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003430-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA ROCHINSKI (EXECUTADO)

ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003430-51.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ETELVINO OLIVEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO, SOLANGE 

PEREIRA ROCHINSKI Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por ETELVINO DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face de ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO e 

SOLANGE PEREIRA ROCHINSKI objetivando a cobrança de aluguel imóvel, 

o valor de R$ 11.601,72 (onze mil, seiscentos e um real e setenta e dois 

centavos) atualizado. Os executados apresentaram Embargos à 

Execução, versando sobre excesso de execução, em razão do 

equivocado cálculo apresentado. Instrui os autos cópia do contrato de 

aluguel, devidamente assinado pelas partes. Resta portanto demonstrada 

a existência de relação jurídica entre as partes configurando o 

inadimplemento de 5 (cinco) meses de aluguel, mais multa de quebra 

contratual. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedidos 

formulado na inicial, para CONDENAR ao pagamento na importância do 

valor original da dívida, sem juros de multa em R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012690-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012690-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CIBELE CARDOSO DE SOUSA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta 

por CIBELE CARDOSO DE SOUS em face de VIA VAREJO S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

requerida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial a requerente nega a existência do débito e da relação jurídica que 

ensejou a inscrição de seu nome. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa, para a requerente, cabia à requerida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, contudo, esta não trouxe 

aos autos nenhum elemento mínimo a demonstrar o liame subjetivo entre 

as partes. Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas 

mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 
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TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. A requerente ostenta 

outras negativações posteriores que não demonstrou serem indevidas, 

motivo pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 

(três mil reais) valor este condizente com a lesão que se pretende 

combater e levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012776-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI COSTA DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012776-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI COSTA DE CAMPOS 

SOUZA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação Ordinária, em que a parte autora sustenta 

que em 04/02/2019 efetuou uma compra no Cartão de Crédito, contudo, 

devido a lançamento errado do produto, desistiu da compra e solicitou o 

estorno do valor, pelo que requereu a devolução do valor pago e 

indenização por danos morais. A empresa reclamada alega que realizou o 

estorno, contudo a empresa administradora do cartão de crédito não 

realizou a devolução dos valores. Alega não ter responsabilidade. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

-PACOTE TURISTICO - CANCELAMENTO - COBRANÇA CARTÃO DE 

CRÉDITO - ESTORNO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. A demora 

injustificada em estornar valores decorrentes de pacote turismo 

devidamente cancelado, configura dano moral passível de ser indenizado. 

V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ESTORNO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO - DEMORA - DANO MORAL - AUSÊNCIA. O dano moral não 

reside na simples ocorrência de qualquer tipo de ilícito, pois nem todo ato 

em desacordo com o ordenamento jurídico é capaz de afligir esfera 

extrapatrimonial da pessoa humana.(TJ-MG - AC: 10155140032220001 

MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de 

Publicação: 17/12/2018) No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, a 

parte autora comprovou a compra efetuada, e o respectivo pagamento em 

favor da reclamada; bem como restou incontroverso o pedido de 

cancelamento da compra. Por outro lado, em defesa, a promovida informou 

que estornou o valor pago, contudo não juntou nenhum documento para 

comprovar o alegado. No que toca a pretensão indenizatória pelos danos 

morais sofridos, reconhecida a falha na prestação do serviço ausência de 

estorno dos valores creditados em seu cartão de crédito. Insta salientar 

que a reclamada não juntou nenhum documento para comprovar que tenha 

estornado o valor apontado pela parte reclamante, por outro lado 

verifica-se a ocorrência de dano extrapatrimonial a ser indenizado. Assim 

falha na prestação resta evidenciada pela prova carreada aos autos. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da teoria 

de responsabilidade civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, 

esposada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Forte no art. 18 

do citado CDC. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a restituir, em dobro, o valor de R$ 544,20 (quinhentos e 

quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) devidamente corrigidos 

pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data do efetivo desembolso; CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010817-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO 89495349168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIDE BATISTA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010817-20.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE FERREIRA DO 
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NASCIMENTO 89495349168 REQUERIDO: JOSINEIDE BATISTA GOMES 

Vistos etc, Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. A petição inicial deve ser indeferida. Trata-se de 

Ação Monitória proposta por SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO em 

face de JOSINEIDE BATISTA GOMES, para execução de notas 

promissórias. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante ingressou com a presente demanda para discutir o 

recebimento de nota promissórias, todavia vislumbro que a ação monitória 

tem rito próprio, o qual destoa do procedimento seguido pela Lei nº 

9.099/95, impõe indeferir a inicial, por serem os ritos incompatíveis (CPC, 

1.102-A e Lei nº 9.099/95). Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NÃO É COMPETENTE O 

JUIZADO ESPECIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, 

UMA VEZ QUE ESTA POSSUI RITO PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O DO 

JUIZADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004382602, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004382602 RS , 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/12/2013) Ressalte que a matéria é de ordem pública e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo 

e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a PETIÇÃO INICIAL, ante o tipo de ação ter rito 

próprio. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005666-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. L. (REQUERENTE)

LUANA ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005666-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO ASSMANN 

LAUTERIO, LUANA ASSMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

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

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por LEONARDO ASSMANN 

LAUTERIO, representado por sua genitora LUANA ASSMANN, por 

intermédio do seu advogado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. A parte Requerente, por recomendação médica, pleiteou o 

fornecimento continuou ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE, prescrevendo a 

utilização do leite especial APTAMIL SEM LACTOSE, com a quantidade 

inicial de 10 (dez) latas por mês, com aumento gradativo conforme 

crescimento e necessidade da criança. Foi deferida liminar no id. 

13511978. Em sua contestação (id. 13695700) a primeira requerida, 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegou ausência de comprovação da 

hipossuficiência financeira, requereu que seja aplicado os valores 

praticados pela tabela do SUS e, pela inaplicabilidade da multa-diária. Por 

seu turno a segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a ausência de 

previsão do medicamento nas listas do Ministério da Saúde ou da 

Secretaria de Saúde do Estado, observância ao Princípio da Reserva do 

Possível e ausência de demonstração de hipossuficiência financeira. A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pelo Município de 

Sinop/MT, por força de determinação constitucional, a prestação da saúde 

à população incumbe à União, Estados e Municípios, de forma solidária e, 

portanto, a ação que visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida 

a qualquer dos integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe 

o art. 23, inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, 

instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste 

qualquer óbice em exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos integrantes do sistema. Neste sentido os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com destaques: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. 

ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 

7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a 

responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: 

AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, REsp 1761192/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda destacar que a matéria é tema de 

Repercussão Geral nos autos do RE nº 855178 RG/SE no qual houve a 

reafirmação da jurisprudência do C. STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe ressaltar, ainda, que eventual 

hipossuficiência do Município não é circunstância justificadora de sua 

exclusão do polo passivo, porquanto, como demonstrado, na qualidade de 

ente federativo, possui obrigação solidária na prestação dos serviços de 

saúde, independentemente da sua posição financeira frente aos demais. 

Apesar dos argumentos expostos, o CHAMAMENTO ao PROCESSO da 

UNIÃO não comporta acolhimento, pois a causa de pedir e o pedido se 

fundamentam na obrigação de fornecimento do direito à saúde 

materializado pela entrega do medicamento prescrito pelo médico. Não se 

verifica pela exordial que tenha a promovente solicitado a inclusão do 

referido medicamento junto ao SUS, fato que acarretaria na necessária 

intervenção da União. Diante disso, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas 

pelos Requeridos. Não havendo outras questões preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. A petição inicial veio 

acompanhada de receituário médico indicando à promovente do leite 

(13489129). A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na 

Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo 

obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme 

estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Conforme se 

verifica dos dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender 

sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação 

de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a 

quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos 

entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - 
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TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - 

PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - 

O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - 

OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 

[…]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de 

responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao 

cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja 

demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela 

antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para 

efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já 

foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso 

do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT, Ap 

32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer 

aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de 

Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos 

sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas 

públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para 

suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é 

responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e 

todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes 

não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o 

ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa 

interregulação. Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem 

refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, 

da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da 

falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, 

pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que 

dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o 

atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. 

Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas 

que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, 

sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos 

princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, 

conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 

196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – 

ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO 

PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. […] 

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos 

fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. A tese firmada 

foi publicada em 21/09/2018 nos seguintes termos: A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do 

medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 

Porém, houve a modulação dos efeitos, nos seguintes termos: Modula-se 

os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima 

elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos 

processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão 

embargado, ou seja, 4/5/2018. Havendo o julgamento pelo colegiado não 

há que falar-se em suspensão deste feito que comporta julgamento. Uma 

vez que a presente demanda foi distribuída em 21/02/2017 estará inserida 

na modulação dos efeitos adotada pelo C. STJ. Apesar de aduzir que 

existem outros medicamentos que podem substituir o medicamento 

solicitado pelo médico que assiste a promovente, nenhum dos promovidos 

demonstrou que aludidas opções são aplicáveis ao quadro clínico da 

promovente. Cabia e cabe ao médico que assiste o paciente prescrever o 

melhor tratamento. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. Ausência interesse de agir. Pedido administrativo. 

Desnecessidade. Versando a demanda sobre fornecimento de 

medicamentos ou tratamento para prevenção da saúde, nada impede que 

a parte postule diretamente seu direito em juízo, garantia individual 

insculpida no art. 5º, XXXV, da CF, não se afigurando falta de interesse 

processual a ausência de prévio requerimento administrativo. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento 

preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu 

competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento 

correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do 

atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do 

paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em 

filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, 

pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico 

adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os 

princípios da isonomia e da legalidade. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70080118193, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019 - grifo nosso). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 13511978 que 

determinou o fornecimento de “LEITE APTAMIL SEM LACTOSE”, que foi 

cumprida conforme petição de id.14669037. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.
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REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

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

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

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELBIO 

ROBERTO VOLKSWEIS em face de CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING. Não havendo nulidades passo analise do mérito. Noticia a 

parte Autora em síntese, que esteve presente do Shopping de propriedade 

do Requerido, fazendo uso do estacionamento de veículos. Assevera que 

ao se dirigir a saída de veículos, teve seu veículo danificado pela cancela 

de segurança, que atingiu o capô de sua caminhonete. Afirma ainda o 

requerente, que procurou a administração do empreendimento, 

oportunidade em que firmou uma carta reclamatória acerca dos fatos 

supostamente ocorridos. Entretanto, aduz que até a presente data, ainda 

não obteve qualquer resposta do empreendimento, o que motivou o 

ajuizamento da presente demanda, pugnando pela condenação do 

Requerido ao pagamento de danos morais e ressarcimento de danos 

materiais. Por seu turno, a promovida contestou. Alegando que o Autor era 

possuidor do serviço “SEM PARAR”, que dá o direito do cliente entrar 

automaticamente no estacionamento sem a necessidade de retirada do 

ticket, porém, ignorando a forma adequada de utilização do seu próprio 

produto que lhe dava direito de entrada, antes que houvesse a sua 

liberação, o Autor apertou o botão existente na máquina de entrada e 

gerou o ticket do estacionamento, fazendo com que o sistema TAG - “SEM 

PARAR” não fosse acionado, tão somente pela opção do Autor ao retirar o 

ticket. Dessa forma, como o Autor retirou um ticket do estacionamento, 

haveria a necessidade de ser efetuado o seu respectivo pagamento, para 

que então possibilitada a liberação na cancela de saída, pois o serviço não 

havia sido acionado. Restou demonstrado nos autos, pelos vídeos 

juntados pela própria requerida o momento em que a cancela atinge o capô 

do veículo do autor, restando incontroverso que veículo do autor foi 

danificado. Conforme definiu o Egrégio STJ, no enunciado da sua súmula 

130, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou 

furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. A prestação de 

segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à 

atividade comercial desenvolvida pelo shopping. Assim, que o ato ilícito 

tenha ocorrido no estacionamento, a responsabilidade do estabelecimento 

remanesce pelos danos ocorridos no local quando o referido 

estacionamento é utilizado exclusivamente por seus consumidores, 

conforme ficou configurado no presente caso, havendo falha na 

p res tação  de  se rv i ço .  Nesse  sen t i do ,  co r robo rando ; 

EMENTA:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO NO 

INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING. CANCELA QUE NÃO SE 

ABRIU COMPLETAMENTE. DANOS OCASIONADOS NO TETO DO VEÍCULO. 

COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A 

empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 

veículo ocorrido em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). Se a 

cancela atingiu o teto do veículo é porque não funcionou corretamente, 

devendo o shopping, na qualidade de prestador da guarda dos veículos 

estacionados nas suas dependências, assumir os riscos inerentes à 

atividade que exerce, tais como a ocorrência de danos e furto dos bens 

que guarda mormente por cobrar pela permanência dos automóveis, 

fazendo, portanto, parte da atividade que exerce. Tratando-se de 

responsabilidade contratual os juros incidem a partir da citação. Não 

implica dano moral o simples inadimplemento contratual. Recurso 

parcialmente provido, com observação.(TJSP; Apelação Cível 

1010824-55.2015.8.26.0590; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 

35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017) Portanto, resta, 

pois, configurada a falha na prestação dos serviços. 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”. No que pertine aos danos morais, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais, pois a situação narrada não se 

constitui em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. Não se está, contudo, dizendo, que 

a autora não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a 

situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. 

Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da 

personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável. Quanto ao 

dano material, verifico que razão assiste a parte Autora, pois demonstrou 

que teve que arcar com despesas com conserto do veículo, que gerou o 

gasto total no importe de R$ 2.500,00. Isto posto, com resolução de mérito, 

a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância R$2.500,00 (dois mil quinhentos 

reais) a título de danos materiais, valor este atualizado corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011415-42.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DEBORA ABREU DE 

VASCONCELOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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PROCESSO: 1006091-37.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: JONAS TEIXEIRA 

VIANA. EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Tratam-se 

de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por JONAS TEIXEIRA VIANA 

reclamando padecer de omissão a sentença proferida nos autos, 

porquanto desconsiderou desvio funcional e crime contra a administração 

pública praticados pelo conciliador atuante no feito. Contrarrazões da 

parte adversa rechaçando a argumentação. É a síntese necessária. 

Decido. Apesar das judiciosas razões apresentadas pelo advogado do 

embargante, a sentença combatida não merece reparo. Isso porque, ante 

os flagrantes indícios de infração ao Código de Ética e Disciplina da Ordem 

dos Advogados do Brasil, constatados via informação prestada 

voluntariamente pelo demandante em sessão de conciliação, o conciliador 

atuante na oportunidade consignou oportunamente o fato em ata de 

audiência para as deliberações cabíveis pelo juiz togado atuante perante 

este juízo. Nesse contexto, não vislumbro a prática de qualquer desvio 

funcional ou crime contra a administração pública pelo referido conciliador, 

mas de conduta adequada ao caso concreto, pelo que foi determinada a 

comunicação do fato ocorrido em audiência à seccional da OAB desta 

comarca para adoção das medidas cabíveis. Assim, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo 

a sentença objurgada por seus próprios termos. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se e 

intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008544-05.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos 

autos que a parte Requerente postulou pela desistência da presente 

demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou 

lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para 

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013561-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ROGERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013561-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA MARIA ROGERIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante 

consta nos autos que a parte Requerente postulou pela desistência da 

presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da 

demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Sinop-MT, 16 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009006-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO TAVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009006-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: DANILO TAVEIRA DA SILVA Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte Requerente 

postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo portanto 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008792-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008792-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MAYARA CASSIMIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Consoante consta nos autos que a parte Requerente postulou pela 

desistência da presente demanda. Não havendo portanto qualquer indício 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 
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Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDEVIRGER SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, c/c DANOS MORAIS 

c/c COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FRANCISCO 

EDEVIRGER SOARES em face de ENERGISA/MT. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à regularidade na cobrança de débito imputado à parte 

Requerente em procedimento de recuperação de consumo. Ressai dos 

autos que, em 11/10/2018 (id nº 18752757) houve vistoria na unidade 

consumidora da promovente ocorrendo a troca do medidor com posterior 

reprovação do mesmo conforme laudo do IPEM (id nº 21207628). Referido 

procedimento ensejou a cobrança de valores a título de recuperação de 

consumo (id nº 18752761). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR 

de INCOMPETÊNCIA não prospera, pois ao presente caso não se mostra 

necessária a realização de perícia. A controvérsia da presente demanda 

restringe-se ao correto funcionamento do medidor de energia da unidade 

consumidora e não às instalações da parte Requerente. Frisa-se que 

referido medidor já foi periciado pela parte Requerida, não havendo razões 

para que se proceda com a repetição da prova. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e, não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. O laudo do 

IPEM/MT reprovou o medidor sob a seguinte assertiva: “O medidor não 

está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base”. A 

existência e falha na medição do consumo ainda revela-se pela inconteste 

elevação na média conforme atesta o relatório anexado no id nº 

21207624. Nos 8 meses anteriores à substituição do medidor, 

outubro/2017, a unidade consumidora da promovente registrou consumo 

médio mensal de 129,6 kWh. Nos 8 meses posteriores à substituição do 

medidor referida média mensal foi de 445,4 kWh. Não havendo os autos 

qualquer motivação plausível para tal diferença, exceto a adulteração 

sofrida no medidor da parte Requerente. E havendo indícios de 

irregularidade tem-se como devida a recuperação de consumo, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – LEGALIDADE NA 

APURAÇÃO DO CONSUMO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO PROVIDO. 1- O conjunto probatório dos autos, principalmente o 

histórico de consumo anexado as fls. 67 confirma que houve um aumento 

no consumo de energia elétrica após a troca do medidor, comprovando 

que o mesmo não registrou o consumo efetivo durante algum período. 

Constatada a irregularidade do medidor, deve a recorrente arcar com o 

pagamento da diferença de consumo. (TJMT, Ap 65042/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo promovente. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012681-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. TOMAZIA 

DOS SANTOS ALECRIM ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em face 

de BANCO DO BRASIL S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

limitação dos descontos, na razão de 30% de seus proventos, na conta 

corrente a promovente em decorrência dos empréstimos contratados. 

Narrou a promovente que nos meses de junho e julho/2019 houve o 

bloqueio integral dos proventos de aposentadoria desta. Questiona ainda a 

flutuação no valor das parcelas descontadas e postula a limitação de tais 

descontos em 30% para empréstimos e 15% para descontos de cartão de 

crédito. Por fim postulou a repetição de indébito e danos morais. Por seu 

turno a promovida suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e falta 

de interesse de agir. No mérito pela improcedência da demanda em razão 

da não incidência da limitação postulada aos contratos pactuados entre as 

partes. As PRELIMINARES suscitadas não são capazes de impedir a 

análise do mérito no presente caso. No primeiro tópico não se vislumbra a 

obrigatoriedade em especificar o valor que se pretende ver cobrado, pois 

o pedido da promovente não se fundamenta em ação revisional dos 

valores devidos propriamente, mas sim em pedido de limitação dos 

descontos mensais. Ou seja, a promovente não está a questionar o valor 

total da operação financeira, encargos e taxas incidentes, mas apenas 

busca limitar o desconto mensal. No segundo ponto há notório interesse 

de agir da promovente a partir do momento em que a tese defensiva é 

diametralmente oposta a tese autoral. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Com base no holerite de julho/2019 (id nº 24692879) 

tem-se que a promovente percebe proventos brutos no valor de R$ 

5.175,98, contudo em virtude dos empréstimos consignados contratados 

sofre descontos mensais de R$ 2.629,72 resultando em um benefício 

líquido de R$ 2.546,26. Dentre os descontos consignados que afetam os 

rendimentos da promovente tem-se três descontos a título de cartão de 

crédito, respectivamente, com os bancos BMG, Daycoval e Ole 

Bonsucesso e doze descontos a título de empréstimo consignado sendo 

eles quatro junto ao Banco Daycoval, sete junto ao Banco Ole 

Bonsucesso e um junto ao promovido. Todavia em observância a 

delimitação da matéria através da causa de pedir tem-se a análise do caso 

concreto circunscrita aos descontos efetivados pelo Banco do Brasil, ora 

promovido. Em sede de contestação o promovido afirmou que os 

descontos em discussão são oriundos de um empréstimo consignado com 

parcelas mensais de R$ 54,65 (id nº 26157100); três empréstimos com 

débito em conta com parcelas mensais de R$ 22,06 (id nº 26157102), R$ 

94,98 (id nº 26157106) e R$ 37,77 e, por fim, uma renegociação de crédito 

com prestações mensais o valor de R$ 1.491,57 (id nº 26157108). A 

limitação almejada pela promovente só encontra amparo quanto ao 

empréstimo consignado que de distingue dos demais cujo desconto ocorre 

diretamente na conta bancária da promovente. Sobre o tema é 

posicionamento do E.TJMT e de sua Turma Recursal a distinção entre os 

empréstimos consignados em folha de pagamento daqueles para débito 
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em conta-corrente. Vide: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MODALIDADE CDC – 

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS 

PROVENTOS RECEBIDOS – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO – 

DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 

3.008/2010, o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor 

é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não 

aos empréstimos com desconto em conta corrente. O desconto automático 

de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não caracteriza 

dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer 

ilicitude ou irregularidade. Recurso conhecido e provido para reformar a 

sentença e julgar improcedente a pretensão inaugural. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 507965320168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017 - grifo nosso). Uma vez que há tal distinção resta impossível a 

aplicação do percentual estipulado no Decreto Estadual nº 3.008/2010; 

todavia, ainda assim é possível a limitação dos descontos em 

conta-corrente com fundamentação diversa, qual seja, a dignidade da 

pessoa humana. Neste sentido destaca-se: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM 

DESCONTO EM CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% 

DO SALÁRIO DO CORRENTISTA - POSSIBLIDADE EM ATENÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - DEVER DE IDNENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, a parte 

recorrida postula a obrigação de fazer, consistente na limitação do 

desconto realizado em sua conta corrente relativo aos empréstimos por 

ela contratados. In casu, inexiste ilegalidade nas cobranças, pois foram 

efetuadas de acordo com o estabelecido no contrato. Por outro lado, 

quando os valores cobrados inviabilizam a subsistência do consumidor, 

torna-se possível a sua readequação. Limitação dos descontos que se 

faz necessária para garantir a subsistência da parte recorrida, em 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. […] (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 229734120158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017 - grifo nosso) Somando-se todos os descontos que recaem na 

conta corrente da promovente obter-se-ia um valor mensal de R$ 1.646,38 

equivalente a 31,8% do valor bruto do benefício recebido por esta ou a 

64,35% do benefício líquido recebido pela promovente. Tal limitação 

decorre da possibilidade de revisão judicial dos contrato no âmbito das 

relações de consumo; porém se por um lado houve culpa da promovida em 

não se atentar para os percentuais comprometidos pela promovente, o 

que permitiu o superendividamento desta. De outro norte, não pode-se 

ignorar que tais contratações decorreram por livre vontade da parte 

Requerente que possui a responsabilidade quanto ao comprometimento de 

sua renda. E justamente na esteira do raciocínio acima que não se 

vislumbra o alegado dano moral pretendido. Conforme destaca-se: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO – MODALIDADE CDC – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 

CONTA SALÁRIO EM 30% DOS PROVENTOS RECEBIDOS – 

IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM 

CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE 

CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos 

termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 3.008/2010, o limite de 

desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos 

débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. O desconto automático de todo o salário da 

recorrente pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar 

a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade. 

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar 

improcedente a pretensão inaugural. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 507965320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 22/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017 - grifo nosso). Frisa-se que 

tais descontos decorreram por ato voluntário da parte Requerente; logo, 

ciente, no momento das contratações, qual sua renda mensal e quais os 

descontos existentes. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida 

no id nº 24966456 e CONDENAR a promovida a LIMITAR os descontos a 

título de CDC e empréstimo com débito em conta-corrente em 30% (trinta 

porcento) do salário líquido mensal da parte Requerente. Deixo de 

condenar o promovido no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia dos autos cinge-se a ocorrência de aumento elevado e 

injustificado na aferição da Unidade Consumidora do imóvel de residência 

da promovente. Narra a promovente que as faturas de consumo a partir 

de maio/2018 aumentaram destoando da média mensal dos meses 

anteriores. Por sua vez a promovida pugnou pela improcedência da 

demanda em razão da regularidade das cobranças e inexistência de 

danos morais. A promovente em suas razões aduz que o consumo aferido 

a partir de maio/2018 e exagerado eis que possui poucos eletrônicos no 

imóvel. Afirma não utilizar ar condicionado, chuveiro elétrico ou ferro de 

passar, bem como não houve qualquer alteração na rotina. Contudo, em 

que pese os argumentos da promovente, consoante o histórico de faturas 

da Unidade Consumidora em questão (id nº 21319986, p. 9) houve um 

aumento progressivo no consumo que perdurou por 9 meses, entre 

maio/2018 a março/2019. Porém tal aumento iniciou-se ainda em 

março/2018. Por fim, é de se ressaltar que o histórico de consumo 

apresenta peculiaridades, isto pois em determinados meses não houve o 

funcionamento ininterrupto do fornecimento de energia elétrica. Consta, 

por exemplo, que no período de dezembro/2016 até outubro/2017 a 

Unidade Consumidora estaria desligada, mas sendo registrsdo o consumo. 

Em 30/01/2019 houve pedido de desligamento que perdurou até 

21/02/2019. Nestes termos, a prova produzida nos autos não evidencia 

que o consumo aferido na Unidade Consumidora da promovente tenha 

sofrido aumento repentino e injustificado, mas sim aumento gradual. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a 

promovente no pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005858-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO BEZERRA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005858-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO BEZERRA 

GASPAR REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

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

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOSE RAIMUNDO BEZERRA 

GASPAR em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada 

para o quadro efetivo no cargo de Operário. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada à promovente apesar 

desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Por 

seu turno a promovida suscitou a ocorrência de prescrição, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Verifica-se que comporta 

acolhimento a PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO. Em sua petição inicial a 

promovente pleiteia o pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano 

de efetivo exercício a partir de fevereiro/2002, com incidência sobre o 

salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, e 

linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, 

sejam incorporadas em seu salário. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 

20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por 

tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei 

geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José 

Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face 

da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] 

A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo 

de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente 

reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação 

de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 

sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - 

grifo nosso). Nesta mes linha de pensamento é a jurisprudência pátria: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. 

REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a 

Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Não há reconhecimento da incidência de prescrição 

quinquenal e ante a interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do 

Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil, entre o período 

de 01/02/2009 à 23/11/2012. Desta forma, deixo de acolher a PRELIMINAR 

quanto à PRESCRIÇÃO pois pretensão contra a Fazenda Pública que não 

atingiu os fatos mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação (27/08/2014). Não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Em sua 

petição inicial a promovente aduz que possui direito ao percebimento do 

adicional de antiguidade e merecimento fixado à razão de 2% ao ano, 

contudo somente vem lhe sendo pago o percentual de 1% por ano de 

efetivo exercício previsto no art. 91, §3º, inciso I da Lei Orgânica, 

conforme se verifica dos resumos da folha de pagamento acostados aos 

autos. Por seu turno a promovida suscitou inconstitucionalidade da Lei nº 

568/1999 aduzindo que esta teria sido editada após a Constituição Federal 

de 1988, mas antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém criou 

gratificação ao servidor público municipal, aumentando despesas com 

pessoal sem que houvesse dotação orçamentária, desrespeitando o 

disposto no art.169 da CF. Mesmo raciocínio se aplica à Lei nº 663/2001, 

que entrou em vigor após a Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo não 

apenas manteve os dispositivos da Lei retro, como aumentou a 

gratificação, outrora de 2% a cada cinco anos, para 2% a cada ano. 

Arguiu o promovido a incidência do art. 21 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal que afirma ser nulo de pleno direito referido ato de aumento de 

despesas. Todavia, não obstante os argumentos supra, referida matéria já 

foi analisada pelo E. TJMT que entendeu pela constitucionalidade da 

legislação. Neste sentido: Da análise dos mencionados dispositivos 

visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a macular a 

Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as alterações 

introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, verifica-se que a 

iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da 

competência privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de 

lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime 

jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, 

§1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há 

inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à 

regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos 

termos do artigo 9º da Constituição Estadual. […] De igual forma, não há 

máculas, sob o aspecto material, a inquinar de Inconstitucionalidade a Lei 

Municipal nº 568/1999. Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no 

fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à 

margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária 

para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. 

Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1º, incisos I e II, 

da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo 

único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. (...) De todo modo, cumpre 

registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de 

inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. (...) É sabido 

que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia 

problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica 

condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando 

azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum”. (Apelação / 

Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da 

publicação no DJE 31/10/2013 - grifo nosso). Sob esse enfoque, é 

desprovida de subsistência a alegação de ausência de dotação 

orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem decorrente de 

progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista na Lei nº 

663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há quase 20 

(vinte) anos. Considerando verdadeiro o argumento da ausência de prévia 

dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento pacífico da 

Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 

14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Igualmente não 

prospera a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da 

progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte 

Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, isto pois, apesar dos arts. 18 e 19 da referida Lei imporem certos 

limites de gastos aos três Poderes do Estado, nas três esferas da 

federação, o §1º, inciso IV do art. 19, de maneira expressa em seu texto, 

que para fins de atendimento dos referidos limites, não devem ser 

computadas as despesas advindas de decisão judicial. Por certo que os 

limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de 
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fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de 

vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 

568/99 e 663/2001. Neste sentido é o firme posicionamento do STF e STJ: 

SERVIDOR PÚBLICO. Direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de 

despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição 

Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do 

servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de 

direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente 

daquele preceito as despesas de pessoal do Estado. (STF - AI/AGR: 

363129, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: 08/11/2002 - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. 

SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 

68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES 

ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. […] 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o 

art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com 

pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o 

direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente 

assegurada por Lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e 

do c. Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(STJ - EDcl-AgRg-MS: 30454, Relator: CAMPOS MARQUES, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: 26/11/2012 - grifo nosso). Portanto, é 

incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo 

Município de Sinop. É de se observar que transcorridos quase 20 (vinte) 

de vigência da Lei nº 663/2001 o promovido, ao tempo de sua 

contestação, aduziu que não foi realizada a previsão de dotação 

orçamentária para as despesas insculpidas no referido diploma legal. 

Portanto, a ausência de dotação orçamentária para pagamento da 

vantagem referente à progressão funcional, nos termos do art. 17 da Lei 

nº 663/2001, sancionada e promulgada pelo Executivo Municipal há quase 

20 (vinte) anos, não é fundamento suficiente para afastar o direito do 

servidor, desde que preenchido os requisitos, de receber sua respectiva 

vantagem, haja vista que não pode, por conta da desídia do gestor público, 

ser impedido de ter seu direito satisfeito. Sob este prisma, não há 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal nº 

101/2000, pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do 

cômputo deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. E, cabe 

ressaltar que, o Poder Judiciário não está criando, tampouco, direcionando 

verbas públicas, mas tão somente determinando a aplicação da lei ao caso 

concreto, de modo a pacificar o conflito de interesses que se instalou pela 

atuação “contra legem” da Administração. Portanto, a parte promovente 

faz jus ao referido adicional a partir de 01/02/2009, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 01/02/2008. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possui direito ao adicional em questão entre o período de 

01/02/2009 à 23/11/2012. Na qual, referido período não se encontra 

aniquilado pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Logo, em 

01/02/2009 haveria a incidência de 2%, em 01/02/2010 a incidência de 4%, 

em 01/02/2011 a incidência de 6%, em 01/02/2012 a incidência de 8%. Em 

casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou 

em diversos feitos, no seguinte sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). Registre-se que o benefício da 

gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737/2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/1999). Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) RECONHECER 

o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da 

CARREIRA, entre o período 01/02/2009 à 01/02/2012, devendo esses 

valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, 

da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/01); b) DETERMINAR a 

correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria 

ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de 

mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com 

base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição 

quinquenal. Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010085-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de CLARO S/A. Em sua petição inicial a parte 

Requerente sustentou que teve seu nome inserido indevidamente em 

cadastro de inadimplentes pela parte Requerida. Explanou que solicitou o 

cancelamento do serviço e que, após quitado as pendências à época 

existentes o contrato foi encerrado. Por seu turno a parte Requerida aduz 

que não houve solicitação de cancelamento do serviço, mas inadimplência 

da parte Requerente que ocasionou o encerramento da prestação do 

serviço. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Efetuado o cotejo entre 

as teses das partes tem-se como pontos controversos: a) a solicitação de 

cancelamento dos serviços e b) a inadimplência da parte Requerente. A 

possibilidade de inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, 

CDC, não exime a parte Requerente em trazer aos autos prova dos fatos 

constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, I, CPC. Tanto na petição 

inicial quanto na impugnação a parte Requerente limita-se a fazer 

afirmações genéricas de que solicitou o cancelamento, bem como está 

adimplente com seus débitos; porém, em nenhum momento específica a 

data em que solicitou o cancelamento ou ainda informa números de 

protocolo, nem ao menos, colaciona as últimas faturas que adimpliu. Todas 

provas facilmente produzidas por estes e que não justificam a inversão do 

ônus da prova. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR CONTRATO SUPOSTAMENTE 

CANCELADO. AUSENCIA DE PROVA DO EFETIVO CANCELAMENTO. 
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EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RECONHECIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Tratando-se de alegação de negativação por fatura paga, é 

dever do consumidor fazer prova do efetivo cancelamento, não se 

aplicando, nesta hipótese, a inversão do ônus da prova, dada a natureza 

negativa de sua produção em relação à empresa Ré. 2. No caso dos 

autos, foi trazido pela ré documentos que comprovam que o outro tinha 

dois contratos junto com concessionária. 3. Outrossim, há indícios de que 

o autor não efetuou o cancelamento do contrato em questão, o que implica 

em reconhecer a negativação como exercício regular do direito, tal como o 

fez o juiz da causa. 4. Apelo não provido. (TJPE - APL: 

00085803520138170480, Relator: HUMBERTO VASCONCELOS JUNIOR, 

Data de Publicação: 20/03/2018 - grifo nosso). Inclusive, não se olvidando 

em observar que ônus em provar o pagamento é do devedor, ora parte 

Requerente. Ante a ausência de elementos mínimos a corroborarem a 

versão autoral, impõe-se a improcedência da demanda. Ex positis, com 

fulcro no art. 487, inciso I, com resolução do mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011860-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FREIRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ULISSES 

FREIRE PEREIRA move AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

de BV FINANCEIRA S/A CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A 

controvérsia dos autos cinge-se na responsabilidade civil em decorrência 

de boleto fraudado. Narra o promovente que solicitou, via 0800 701 8600, 

boleto para quitação do veículo financiado em razão de vender este a 

terceiro. Recebeu o boleto e efetuou o seu pagamento e aguardou a baixa 

no gravame para efetivar a transferência do veículo ao terceiro 

adquirente. Em sua defesa a promovida sustenta que não emitiu referido 

boleto e que não possui responsabilidade sobre o mesmo tendo o 

promovente sido vítima de fraude. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

deste Juízo não prospera eis que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a análise do mérito motivo pelo qual REJEITO-A. Não 

obstante os argumentos do promovente a presente demanda, no mérito, 

não comporta acolhimento. O boleto anexo no id nº 23940234 revela-se 

objeto de fraude perpetrada por terceiros não identificados; contudo, não 

é possível atribuir, neste caso, culpa e responsabilidade à promovida. 

Narrou o promovente que entrou em contato através do número 0800 701 

8600 e solicitou ao atendente Lucas o boleto para quitação antecipada do 

financiamento; todavia, após estas providencias preliminares, o 

promovente não esclareceu como efetivamente o boleto quitado chegou 

até si ou mesmo informou número de protocolo da ligação para que fosse 

possível a solicitação de eventual gravação. A fraude que recai sobre o 

boleto em questão é perceptível sem necessidade de provas complexas 

ou técnicas. Na p. 1 do id nº 23940234 consta como beneficiário BV 

FINANCEIRA SA – CRED. FINAN E INVES com data de vencimento para 

05/08/2019. Contudo, no comprovante de pagamento, p. 2 do id nº 

23940234, o boleto tem como beneficiário NU PAGAMENTOS S/A e a data 

de vencimento é 06/08/2019. Portanto, há notória discrepância entre os 

dados informados no boleto e os dados constantes no comprovante de 

pagamento e que, em qualquer pessoa diligente seria motivo para levantar 

suspeitas e não concluir a operação. Ainda que a responsabilidade dos 

fornecedores, no âmbito das relações de consumo, seja objetiva é 

plenamente aplicável ao caso em tela a excludente prevista no art. 14, §3º, 

inciso II do CDC, in verbis: Art. 14. […] § 3° O fornecedor de serviços só 

não será responsabilizado quando provar: […] II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Pela narrativa fática apresentada pelo 

promovente não é possível inferir que a promovida quer seja de forma 

comissiva ou omissiva tenha contribuído para o prejuízo sofrido pelo 

promovente que, repita-se, não agiu com a cautela necessária a efetuar 

pagamento de um boleto cujo beneficiário e data de vencimento eram 

divergentes. E, nesta linha de entendimento segue a jurisprudência pátria: 

INDENIZATÓRIA. Quitação antecipada de financiamento de veículos por 

meio de boleto fraudado. Autora vítima de estelionato. Responsabilidade da 

instituição financeira que não se verifica. Ausência de nexo de 

causalidade entre os danos causados a autora e a ação/omissão da 

instituição. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso 

II do Código de Defesa do Consumidor. Autora que agiu sem as devidas 

cautelas para a realização de negócio jurídico. Boleto emitido por 

instituição financeira diversa contendo como beneficiário terceiro sem 

qualquer relação com a instituição financeira mutuante. Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJSP - AC: 10044826620188260220, Relator: 

HERALDO DE OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2019 - grifo nosso). Neste contexto 

fático não é possível imputar responsabilidade à promovida pelos danos 

sofridos pelo promovente. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e REVOGAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id 

nº 24319196. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011756-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE VIANA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 
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direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006432-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE CARVALHO GIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. FABIANA 

DE CARVALHO GIL ajuizou em face de BANCO BRADESCO S.A a 

presente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ante a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes pelo valor de R$ 117,74. Sustenta na exordial que não 

possui débitos com a promovida e nega a existência de relação jurídica ao 

afirmar que não solicitou o serviço que ensejou a negativação. Por seu 

turno a promovida arguiu a impossibilidade de inversão do ônus probatório, 

a ausência de extrato oficial do SPC/SERASA e no mérito sustenta pela 

regularidade da relação jurídica, existência dos débitos e improcedência 

dos danos morais. Não havendo arguição de outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Ainda que o 

extrato de negativação tenha sido obtido pela promovente via consulta 

pela internet é inegável que a promovida também possui acesso aos 

bancos de dados de negativações. Portanto, caso esta acredite que a 

promovente esteja ocultando prévias negativações poderia, mediante 

simples consulta, obter tais dados e junta-los nos autos visando 

comprovar fato impeditivo do direito do autor nos termos do art. 373, inciso 

II do CPC. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se 

de prova negativa cabia à promovida a prova da existência de relação 

jurídica entre as partes. Em sua defesa a promovida afirma que o débito 

em questão originou-se de uma renegociação de um débito de cartão de 

crédito ocorrido há 2 anos. Porém, não trouxe aos autos cópia de referida 

renegociação, cópia do contrato de abertura de conta em nome da 

promovente. Ou seja, em síntese, não há um mínimo de prova a amparar 

suas argumentações. No teor de sua contestação a promovida insurge-se 

contra as, de fato, alegações genéricas, para não dizer padronizadas 

utilizada na petição inicial. Todavia, o que se verifica é que a promovida e 

demais prestadoras de serviços não adotam procedimentos mínimos de 

guarda de contratos quer seja em meios físicos, por voz ou digitalizados e 

tal brecha vem sendo sistematicamente explorada. Nesta senda, não 

havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, 

impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, segundo melhor 

entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, Apelação Cível nº 

0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que 

a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Ainda que a promovente possuia inscrições posteriores, 

estas encontra-se discutidas nos autos nº 1006433-14.2019.8.11.0015 e 

1006434-96.2019.8.11.0015em trâmite neste Juízo. Soa razoável arbitrar 

os danos morais em R$ 3.000,00 valor este condizente com a lesão que 

se pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos 

na inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão somente da inscrição no 

valor de R$ 117,74 discutida nestes autos. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAMILA DA SILVA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 
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Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009794-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI 

INOCENCIO. REQUERIDOS: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Em face do disposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE CECILIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS ajuizou AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de FABIANE CECILIA 

DE OLIVEIRA. O título que sustenta a presente execução (id nº 11315176) 

trata-se de contrato de honorários advocatícios. Narrou o exequente que, 

após a elaboração de Recurso Ordinário, a executada revogou a 

procuração a este outorgada constituindo novo patrono e celebrando, nos 

autos do feito trabalhista, acordo com a empresa requerida. Segundo 

extrai-se do aludido contrato houve a avença de honorários contratuais no 

importe de 30% sobre o crédito auferido pela executada. Todavia, por 

ocasião do acordo celebrado a executada reservou, a título de honorários 

contratuais, a fração de 10%. Assim, o exequente vem em Juízo pleitear o 

pagamento adicional de 20%. Regularmente citada a Executada opôs 

Embargos à Execução (id nº 15225584) sustentando que o percentual de 

10%, sobre o valor do acordo, reservado para pagamento dos honorários 

contratuais está de acordo com o disposto no art. 17 do Código de Ética e 

Disciplina da OAB, Resolução nº 02 de 19 de outubro de 2015 do 

Conselho Federal da OAB, eis que calculados proporcionalmente ao 

serviço efetivamente prestado. Postulou pela repetição do indébito nos 

termos do art. 940 do Código Civil eis que o valor devido já foi quitado 

através da reserva dos 10%, conforme consignado supra, e condenação 

em litigância de má-fé. Sobreveio Impugnação aos Embargos (id nº 

20470831) que refutou as teses da parte Executada. Eis a síntese do 

necessário, sobretudo ante a prescindibilidade do relatório conforme art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Em que pese os argumentos 

apresentados pela parte Executada os presentes Embargos não 

comportam acolhimento, por ausência da segurança do Juízo através da 

penhora ou caução através de depósito judicial por tratar-se de condição 

legalmente estipulada pelo art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 

117 do FONAJE. Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente. ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Desta 

feita, diversamente do que ocorre no processo cível comum, no qual 

expressamente há a dispensa de caução para a oferta dos Embargos, no 

âmbito dos Juizados Especiais, por tratar-se de procedimento regido por 

lei específica há a prevalência deste em detrimento da regra geral. 

Todavia, ainda que não fosse o caso, o mérito dos Embargos não 

comporta acolhimento. A tese desenvolvida pela parte Executada se 

sintetisa no argumento de que a parte Exequente não prestou todo o 

serviço avençado devendo receber proporcionalmente a este. Entretanto, 

a prova documental contida nos autos (id nº 11315188) consistente em 

peças dos autos nº 0000850-54.2015.5.23.0037 demonstra o contrário. 

Em referido id a parte Exequente anexou: a) cópia da reclamação 

trabalhista por este elaborada em 21/07/2015, b) cópia da sentença 

proferida em 12/12/2015, c) cópia do Recurso Ordinário interposto em 

21/01/2016, d) revogação dos poderes comunicado em 07/06/2017, d) 

cópia do acórdão proferido em 03/10/2017 e e) ata de conciliação ocorrida 

em 16/11/2017. Considerando que houve prolação de sentença de mérito 

infere-se que a parte Exequente, além dos atos acima materializados, 

compareceu na audiência de conciliação e na audiência de instrução. 

Ademais, a revogação dos poderes ocorreu cerca de 1 ano e 4 mês após 

a interposição do Recurso Ordinário ao TRT. De fato, resta consignando 
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nos autos que os novos patronos da parte Executada, efetivamente 

atuaram em seu benefício apenas na audiência de conciliação realizada 

após o trânsito em julgado do acórdão e que culminou na reserva de 10% 

sobre o valor do acordo ao Exequente. Após a prolação de acórdão não 

houve a interposição de nenhum outro recurso quer seja dirigido ao 

próprio TRT, quer seja ao TST. Neste contexto fático é de se considerar 

que a parte Exequente cumpriu integralmente com os termos avençados 

no instrumento particular e, inclusive com base no art. 17 do Código de 

Ética da OAB/MT, lhe são devidos os honorários advocatícios contratuais 

avençados em 30% sobre o proveito econômico auferido pela parte 

Executada nos autos nº 0000850-54.2015.5.23.0037. É inaplicável o 

instituto do art. 940 do Código Civil. Desde sua petição inicial a parte 

Exequente tratou de efetuar o devido destaque ao percebimento da fração 

de 10%. Tanto é que seu pedido é limita-se a cobrar a fração adicional de 

20% para fins de corresponder integralmente aos honorários 

contratualmente pactuados. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. INTIME-SE 

a parte Exequente/Embargada para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito apresentando cálculo atualizado do valor do 

débito e requerendo o que entender de direito. Com fulcro no art. 55, 

parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95, CONDENO a parte Embargante no 

pagamento de custas processuais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004494-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS GONCALVES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposto por 

EPAMINONDAS GONCALVES DE ARAUJO em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. Narra o promovente que é genitor de PEDRO SAMPAIO DE 

ARAÚJO, servidor público estadual lotado na Secretaria Estadual de 

Educação falecido em 04/08/2013. Houve a solicitação administrativa da 

concessão do benefício previdênciário que restou indeferida pela 

ausência de comprovação da dependência econômica. E nesta linha 

mantém-se a defesa ofertada pelo Estado de Mato Grosso nos ids nº 

18926950 e 18926955 sustentando pela ausência de preenchimento dos 

requisitos legais inscupidos na Lei nº 8.213/1991, Decreto nº 3.048/1999 

ou Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Por seu turno o promovente 

aduziu em sua impugnação a contestação a existência de prova da 

dependência econômica materializada pela ficha de cadastro em plano 

social familiar no qual consta o promovente como dependente do “de 

cujus” (id nº 18926688 - pág. 04) e comprovantes de despesas médicas e 

hospitalares arcadas pelo “de cujus” em favor do promovente (id nº 

18926943 – págs. 01-03). Em sede de audiência de instrução (id nº 

26948386) colheu-se o depoimento de 03 (três) testemunhas. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. O objeto da presente demanda 

trata-se da concessão de pensão por morte do filho em benefício do 

genitor deste e, por força do art. 16, §4º da Lei nº 8.213/1991, neste caso 

em específico necessita a prova da dependência econômica do 

promovente para com o seu falecido filho. A prova documental acostada 

com a petição inicial serviu de mero indício da situação arguida pelo 

promovente o qual restou, efetivamente, comprovada pela prova 

testemunhal. A primeira testemunha (id nº 26948390), RENATI GEBAUER 

DE NEGREIRO, foi professora e amiga do de cujus, PEDRO SAMPAIO DE 

ARAÚJO, lecionando para este ao longo do curso de Letras na 

Universidade Estadual de Mato Grosso – Unemat. Esta afirmou que, por 

ocasião da convivência o Sr. Pedro frequentemente comentava da ajuda 

financeira que prestava a seus pais por ser o filho solteiro e os demais 

irmãos deste serem casados; bem como em razão destes perceberem 

apenas um salário mínimo. A segunda testemunha (id nº 26949243), 

GIOMAR DOMINGAS MANTOVANI TONIAL, foi colega do ensino médio, 

frequentaram a mesma faculdade, porém em cursos distinos e foi colega 

de trabalho com o de cujus, PEDRO SAMPAIO DE ARAÚJO. Prosseguiu 

afirmando que, por ocasião das conversas casuais que mantinham, o de 

cujus comentava a assistência ao promovente tanto quanto a 

medicamentos e vestuário. Esclareceu que tal auxílio se iniciou após o de 

cujus terminar a faculdade e iniciar o trabalho. A terceira testemunha (id nº 

26949248), LIANA APARECIDA GARCIA DE MARIA, foi colega no período 

da faculdade e na pós-gradução. Explanou que o auxílio que prestava aos 

pais mensalmente era de conhecimento na própria fala do de cujus. 

Inclusive o de cujus recusava convites para eventos em função da 

necessidade de destinar auxílio financeiro ao promovente. Pela prova 

testemunhal restou demonstrado que o promovente dependia 

financeiramente do de cujus para a complementação da renda para a 

subsistência deste. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PREVIDÊNCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 

DOS DEPENDENTES COMO BENEFICIÁRIOS. A ausência de designação de 

dependentes prevista no art. 12 da Lei 7.672/1982 é mera formalidade, de 

forma que havendo evidência da dependência econômica e invalidez, bem 

como da pretensão do servidor público de auxiliar seus dependentes, não 

há razão para não se conceder a pensão por morte. Precedentes 

jurisprudenciais. No caso, os documentos dos autos e a prova 

testemunhal comprovam que a servidora falecida, sustentava os autores, 

sendo evidente a pretensão de amparar estes. Assim, o fato de não ter 

sido designado os apelantes como beneficiários não afasta a possibilidade 

de concessão da pensão por morte. Pela fundamentação sentencial 

sequer haveria necessidade do judiciário ter levado o processo até a 

instrução, impondo-se, no momento, o registro da inadequação de 

argumentos e sua reforma. O marco inicial do pensionamento, vez que não 

comprovada a existência de pedido administrativo, deve ser a data da 

citação do IPERGS. Ainda, deverá o réu efetuar o pagamento das parcelas 

atrasadas, observada a prescrição quinquenal. A atualização monetária 

dá-se na forma do art. 1º-f da Lei 9.494/1997, com a redação conferida 

pela Lei 11.960/2009, até 25/03/2015, data a partir da qual deverá ser 

aplicado o ipca-e. Juros de 06% ao ano, a contar da citação. Recurso de 

apelação provido. Unânime. (TJRS - AC: 00823484120188217000, Relator: 

JOÃO BARCELOS DE SOUZA JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 24/09/2018 - grifo nosso). Superada a questão quanto a 

prova da dependência econômica resta a verficação quanto ao início da 

vigência do benefício. O de cujus PEDRO SAMPAIO DE ARAÚJO veio a 

óbito em 08/04/2013 (id nº 18926680, p. 5). O promovente efetuou pedido 

administrativo em 12/09/2013 através do procedimento nº 537331/2013 (id 

nº 18926680, p. 1). A legislação previdenciária, vigente ao tempo dos 

fatos, dispunha acerca da pensão por morte nos seguintes termos: Art. 

74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação 

dada pela Lei nº 9.528, de 1997) I - do óbito, quando requerida até trinta 

dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) Destarte, verifica-se que o marco 

inicial do aludido benefício de acordo com o artigo supra transcrito, é a 

morte do segurado, sempre que o requerimento administrativo for 

realizado em até trinta dias a contar do óbito. No caso versando, incide a 

hipótese do inciso II do art. 74 da Lei 8.213/1991, ou seja, o promovente, 

dependente do segurado faz jus à pensão a partir do requerimento 

administrativo, uma vez que já ultrapassados os trinta dias a que alude o 

inciso anterior quando da entrada do pedido na via administrativa. Diante 

do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para DECLARAR o promovente EPAMINONDAS 

GONCALVES DE ARAUJO depende beneficiário do segurado PEDRO 

SAMPAIO DE ARAÚJO e, e por consequência, CONDENO o promovido 

ESTADO DE MATO GROSSO à pagar o benefício de PENSÃO POR MORTE 

ao Promovente, desde a data do requerimento administrativo (12/09/2013), 

com a imediata implantação do benefício na folha de pagamento do 

Promovido, que deverá pagar as prestações vencidas acrescidas de juros 

moratórios no percentual de 0,5% a.m. (Lei nº. 11.960/2009) conforme são 

apl icados nas cadernetas de poupança (TRF1 -  AC 

0048467-78.2009.4.01.9199/MG - Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI – j. 17.08.2011), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 19 do TRF 1ª 

Região). Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008 da CGJ descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor do Promovente: 
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Nome do(a) segurado(a): EPAMINONDAS GONCALVES DE ARAUJO; CPF: 

151.316.299-34; Benefício concedido: Pensão por morte; Renda Mensal 

Inicial – RMI: vide art. 75 da Lei nº 8.213/1991; Data do Início do Benefício – 

DIB: 12/09/2013; Prazo para cumprimento da sentença: 30 dias; Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARROS SOLDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por SOLANGE BARROS SOLDA em face 

de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

FERNANDO BARBOSA SANTOS – ME. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a restituição imediata dos valores já adimplidos pela requerente no 

contrato de consórcio celebrado com a requerida sob o argumento de que 

teria sido induzido em erro. Inicialmente DECRETO a REVELIA da segunda 

promovida, FERNANDO BARBOSA SANTOS – ME, que citado via AR (id nº 

21226851) não compareceu na audiência de conciliação (id nº 20963829). 

Contudo inaplicáveis os efeitos desta em razão de tratar-se de 

litisconsórcio passivo no qual o corréu ofertou defesa nos termos do art. 

345, inciso I do CPC. A primeira promovida, MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, suscitou preliminares de 

impugnação ao valor da causa, incompetência em razão do valor da 

causa, falta de condição da ação, existência de decisão proferida em 

sede de recurso repetitivo quanto ao momento de restituição das parcelas 

pagas e falta de interesse de agir. Contudo tais PRELIMINARES devem ser 

REJEITADAS. A impugnação ao valor da causa é efetuado em momento 

inoportuno. Os arts. 54 e 55 isentam todos os litigantes no primeiro grau de 

jurisdição dos Juizados Especiais do pagamento de custas. Portanto, tal 

requerimento deverá ser efetuado por ocasião de eventual interposição de 

recurso dirigido a Turma Recursal. Não há que se falar em incompetência 

deste Juízo eis que a promovente pretende reaver os valores pagos, 

sendo este o proveito econômico, ou parte controverida, nos termos do 

art. 292, inciso II “in fine” do Código de Processo Civil. A ausência de 

pedido de anulação do contrato ou de determinadas cláusulas não conduz 

à ausência de interesse processual ou de condição da ação. No presente 

feito há notória distinção em relação as demandas. A causa de pedir que 

norteia a pretensão autoral é fundamentada em vício de vontade pela 

indução ao erro quanto aos termos do contrato. Logo inaplicável a tese 

fixada em recurso repetitivo que tratou de matéria diversa. Ainda, não 

prospera a alegada ausência de interesse de agir quando a tese 

defensiva é oposta a pretensão autoral; não obstante, em sua exordial a 

promovente. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Em sua exordial, a 

promovente afirma pelo adimplemento da importância de R$ 5.082,00 e 

pugna pela restituição imediata de tais valores cumulado com danos 

morais. Uma vez que os contratos celebrados entre as partes ocorreu em 

23.10.2017 há a incidência da Lei nº 11.718/08 que dispõe sobre a forma 

de restituição dos consorciados desistentes. Tal posicionamento é 

acompanhado pelo E. TJMT, conforme observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – 

PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR - 

AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE 

PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 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 (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Em sua petição a promovente alegou 

vício de consentimento ao afirmar que foi induzido em erro. Sustenta que 

representante da segunda promovida, FERNANDO BARBOSA SANTOS – 

ME, teria lhe prometido a contemplação imediata do valor do consórcio 

após 30 dias da assinatura dos contratos. Contudo a prova encartada nos 

autos não evidencia tal promessa. A primeira promovida, trouxe aos autos 

gravação da ligação mantida entre seu funcionário e a promovente (id nº 

19867213). Ligação de confirmação após a conclusão do contrato de 

consórcio. Onde se extrai que o funcionário da promovida questionou a 

promovente se esta havia lido o contrato, especificamente quanto ao 

alerta no final do contrato sobre a ausência de garantia de contemplação, 

bem como se haviam lhe feito alguma promessa de contemplação. A 

promovente respondeu que não haviam lhe feito promessas. Neste norte é 

oportuno transcrever o trecho entre os 01min e 03min19s: Funcionário da 

promovida: […] E na última página, abaixo da sua assinatura, vem 

informando da seguinte forma em letra vermelha: atenção! Não há garantia 

de data de contemplação. Você leu? Promovente: Ah! Sim. Li. Funcionário 

da promovida: Isso. É um consórcio para obter contemplação através de 

sorte ou de lance vencedor. Qual o nome da vendedora que lhe atendeu? 

[…] Ela deu alguma garantia de data de que já estaria já contemplado? 

Promovente: Ela disse que poderia sair com 45 dias, com 2 meses. Assim.. 

não tinha data certa. Funcionário da promovida: Só que no contrato não 

tem previsão informando. Pode ser no início, no transcorrer ou até o 

término do grupo. Quando conversou com o seu esposo qual a decisão 

que vocês tomaram? Promovente: Nós vamos continuar. Eu estive lá na 

empresa, conversei com a Anne, e a gente resolveu continuar. 

Funcionário da promovida: Ok. Mas você está ciente de que é um 

consórcio. Não é financiamento, não é empréstimo. Promovente: Sim. 

Logo, a prova produzida nos autos deixa evidente que, ainda que possa 

ter ocorrido promessa de contemplação imediata, o que não restou 

cabalmente demonstrado, houve posterior cientificação a promovente de 
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todos os termos do contrato e esta, voluntariamente, optou por prosseguir 

com o negócio jurídico. Neste cenário, se evidencia a ausência de 

qualquer vício de consentimento e, portanto, deverá a promovente 

aguardar a contemplação da restituição via sorteio ou ao final do 

consórcio como estabelece a Lei regente. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006546-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGO HEISS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MAICON 

RODRIGO HEISS DE PAULO ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - 

AVIANCA. Narra a petição inicial que o promovente e a respectiva cônjuge 

adquiriram passagem aérea para o trecho São Paulo/Brasil – Punta 

Cana/República Dominicana com escala em Bogotá/Colômbia sendo a ida 

programada para 06/06/2018 e o retorno para 13/06/2018. Aduz que 

recebeu a informação de que o trecho de retorno, Bogota – Sao Paulo, 

previsto para 13/06/2018 foi adiado para 14/06/2018. Contudo ao 

chegarem no aeroporto o voo original constava, nos painéis do aeroporto, 

como previsto e autorizado. Em razão da remarcação o promovente 

chegou ao destino com atraso de 16h em relação ao horário inicialmente 

previsto. Devidamente citada via AR (id nº 21382049) a promovida não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 20953674) motivo pelo qual 

DECRETO a REVELIA desta em observância ao art. 20 da Lei nº 

9.099/1995. A postergação do voo de retorno resta comprovado pela 

documentação de id nº 19866030, p. 1-2. Nos termos narrados e 

demonstrados na petição inicial a demora injustificada em cumprir o 

contrato de transporte aéreo. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A SEIS HORAS. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DOS LIMITES RAZOÁVEIS. 

SENTENÇA MANTIDA. […] O atraso de voo, superior a quatro horas, que 

atinge os compromissos programados previamente para o seu trabalho, 

lazer, ou mesmo pessoal, causa dano moral indenizável, por violação aos 

atributos da personalidade, em que a ansiedade, frustração e desconforto 

se presumem suportados. Neste sentido, não merece reparos a sentença 

de primeiro grau, eis que ponderou corretamente as questões do caso em 

comento. [… (TJAM - RIN: 06291042820188040015, Relator: ANTÔNIO 

ITAMAR DE SOUZA GONZAGA, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 04/07/2019 

- grifo nosso). APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE 

PASSAGEIRO. ATRASO. DANO MORAL. Pretensão do autor de que seja 

julgado procedente pedido de indenização por dano moral. Cabimento 

parcial. Hipótese em que fiou demonstrada falha na prestação de serviço, 

verificando-se atraso superior a seis horas sem assistência material ao 

passageiro. Documento produzido unilateralmente pela ré que não pode 

ser admitido. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que 

se mostra adequado para compensar o transtorno experimentado pelo 

autor, além de compatível com o patamar adotado em outros casos 

análogos, já julgados por esta Colenda 13ª Câmara de Direito Privado. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 

10396682820188260002, Relator: ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA 

DA FONSECA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 14/05/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Para a fixação dos 

danos morais deve-se considerar que não há nos autos qualquer 

alegação de ausência de assistência material, portanto o pedido de danos 

morais tem como causa de pedir exclusiva o atraso de 16h pra a chegada. 

Ainda, calha ressaltar que igualmente não há qualquer comprovação de 

que o promovente tenha perdido compromissos em razão do atraso. Por 

derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 para a parte Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença. Deixo de condenar a promovida ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

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

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 
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Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008441-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo OMISSÃO da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR 02 (duas) 

URH para a patrona, Dra. EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI ante a 

atuação desta como dativa na defesa dos interesses da parte 

Requerente. Expeça-se a competente certidão em nome desta. Mantenho 

a sentença Embargada em seus demais termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003058-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA GISELE HUBNER OGNIBENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. FRANCHISING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória eis que a 

matéria dos autos é essencialmente documental quanto a comprovação do 

cumprimento das cláusulas contratuais. ELOISA GISELE HUBNER 

OGNIBENI ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO 

DE FRANQUIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO POR JUSTO 

MOTIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de 

L. A. FRANCHISING LTDA – ME. A controvérsia dos autos cinge-se na 

apuração da culpa pela rescisão contratual. Em sua petição inicial a 

promovente sustenta que foi pressionada a fechar o contrato de franquia 

e induzida pela representante da promovida a optar por financiamento 

visando obter o valor do capital inicial. Ainda afirmou que nem na Circular 

de Oferta de Franquia – COF nem o contrato de franquia há prazo mínimo 

para a instalação e início da atividade franqueada. Por seu turno a 

promovida suscitou preliminares de incompetência territorial ante a 

cláusula de eleição de foro, impugnação à justiça gratuita e inépcia da 

inicial por falta de provas. No mérito aduziu que notificou extrajudicialmente 

a promovente para que esta apresentasse um cronograma de instalação 

do empreendimento e que esta quedou-se inerte. Prosseguiu aduzindo que 

a não inauguração da loja pela promovente criava prejuízos, pois a impedia 

de franquear terceiros na mesma região. De início REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas. A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA é 

formulada em momento inoportuno. Por força dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 a todos os litigantes em primeira instância do Juizado Especial 

é assegurada a isenção no pagamento de custas, taxas processuais e 

honorários advocatícios. Caso seja do interesse da promovida tal matéria 

deverá ser suscitada por ocasião de interposição de Recurso Inominado. 

A alegada ausência de prova não caracteriza INÉPCIA da PETIÇÃO INICIAL 

eis que tal circunstância está intrinsecamente ligada ao mérito da demanda 

e ao ônus probatório. Dito isto, a eventual ausência de prova do fato 

constitutivo implica na improcedência da demanda e não em sua extinção 

sem mérito. Em suma a promovida confunde tese de preliminar com tese 

de mérito. Por fim, não há que se falar em INCOMPETÊNCIA TERRRITORIAL 

por cláusula de eleição de foro. Ainda que não incida as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação puramente cível, a 

cláusula de eleição de foro pode ser afastada se demonstrada a 

dificuldade no acesso à Justiça. Sustenta a promovida que no foro de 

eleição, Ji-Paraná/RO, está em vigor o processo eletrônico permitindo à 

promovente postular perante aquele Juízo. Todavia o inverso igualmente é 

verdadeiro, nesta Comarca está em vigor o processo virtual o que permite 

à promovida, como de fato o fez a apresentar sua defesa. A petição inicial 

vem com prova documental que evidencia a dificuldade econômica da 

promovente tornando o ajuizamento da demanda em Comarca diversa da 

sua residência obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COM PEDIDO 

INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DE CONTRATO DE ADESÃO. 

HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA. DIFICULDADE DE ACESSO À 

JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 

AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. 1. O contrato de franquia possui natureza de contrato de 

adesão quando se caracteriza, precipuamente, pela inexistência da 

liberdade de convenção, limitando-se a empresa franqueada a aceitar as 

cláusulas e condições previamente redigidas pela franqueadora, aderindo 

a uma situação contratual que já está previamente definida. 2. 

Demonstrada a hipossuficiência da empresa franqueada, não só pela 

notória desigualdade econômica entre as partes contratantes, mas 

também pela dificuldade de acesso ao Judiciário, deve ser afastada a 

cláusula de eleição de foro aposta em contrato de franquia, com natureza 

de contrato de adesão, de forma a não acarretar desequilíbrio contratual. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento e agravo interno 

conhecidos e não providos. (TJDF - PROC: 07005502120198070000, 

Relator: SIMONE LUCINDO, PRIMEIRA TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/06/2019 - grifo nosso). De outro norte, ainda que a demanda não seja 

ajuizada no domicílio da promovida não há qualquer óbice em que esta se 

faça presente através da figura do preposto. E, não vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. O cerne da demanda está 

em verificar em que deu causa à rescisão contratual pois a petição inicial 

afirma que a promovida, após receber o pagamento da taxa inicial no valor 

de R$ 15.000,00 não providenciou o devido treinamento à promovente. Por 

seu turno a promovida afirma que a promovente quedou-se inerte em 

prosseguir com o empreendimento não efetuando a inauguração da loja 

franqueada. A tese autoral quanto à indução pelo financiamento e pressão 

para fechar o negócio não se sustenta. Todas as partes são maiores e 

capazes. Conforme se extrai da conversa mantida entre esta e a 

vendedora da promovida a opção pelo financiamento já era cogitado pela 

promovente. Em verdade a promovida limitou-se a ofertar contatos para 

agilizar tal procedimento. Não se descura que tal atitude tenha nítido 

caráter de agilizar o fechamento do negócio, pois como vendedora deve 

ter metas a cumprir. Porém, pela leitura do diálogo não se extrai qualquer 

atitude que pudesse viciar a vontade da promovente que, por livre e 

espontânea vontade, optou por efetuar o financiamento. Afirma que o ato 

da vendedora da promovida em continuar com as tratativas apesar de ser 

informada que a promovente não dispunha do valor para o pagamento da 

taxa da franquia seria indução a fechar o contrato de franquia. Contudo, a 

vendedora ao que se verifica, buscou mostrar opções à promovente. Se 

esta estava ciente da impossibilidade em levar o empreendimento para 

frente, como maior e plenamente capaz, poderia a qualquer momento ter 

encerrado as tratativas visto que não se vislumbra qualquer indício de 

coerção. Uma franquia é baseada essencialmente na padronização de 

uma marca tanto no aspecto estético, apresentação visual e etc, quanto 

no atendimento ao público. Portanto era dever da promovida ofertar o 

adequado treinamento à promovente para permitir que esta estivesse em 

condições de abrir a franquia adquirida nesta urbe. Contudo, não se 

descura que não há qualquer sentido lógico na promovida ofertar 

treinamento sem um cronograma de inauguração, sem um quadro de 

funcionários. Ao longo de sua exordial a promovente a todo momento 

aponta a ausência de suporte, contudo em contrapartida não demonstrou 

qualquer iniciativa desta em prosseguir com o empreendimento. Não 

obstante não exista prazo mínimo para a abertura da unidade franqueada. 
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Desde a conversa inicial a promovente estava ciente de que a 

inauguração era esperada dentro de um prazo mínimo razoável. Em 

21/08/2017 a promovente a funcionária da promovida mantiveram a 

seguinte conversa (id nº 18392760, p. 6): Requerente: Bom dia Dani, como 

vai? Temos as seguintes dúvidas: - Há algum prazo para inauguração da 

franquia? – Temos que pagar todos os meses taxa de marketing e 

publicidade? (São duas taxas separadas isso?) – Por que temos que 

enviar relatório do nosso faturamento? Funcionária da promovida: Bom 

dia!!! Estou bem gracas a Deus. A inauguração acontece entre 60 a 90 

dias. Porem esse é o prazo médio. Mas não tem um prazo específico. […] 

(grifo nosso). Logo, ainda que a promovente alegue que contratualmente 

não há um prazo mínimo para a inauguração do empreendimento, deste a 

assinatura do contrato a promovente recebeu a informação do que a 

promovida considerava um prazo razoável para o início do funcionamento. 

Uma vez que tal conversa havia ocorrido 6 dias após a assinatura do 

contrato (efetivado em 15/08/2017) caso a promovente constatasse que 

não teria condições em prosseguir com o empreendimento poderia ter 

solicitado a desistência do negócio. Tem-se como incontroverso nos autos 

que o contrato entre as partes foi pactuado em 15/08/2017 (ids nº 

18392508 e 18392511), porém a rescisão contratual somente foi 

encaminhada em 05/09/2018 (id nº 18392507). Sendo possível afirmar que 

em tal período não houve a inauguração do empreendimento. Não obstante 

a promovente afirme que nem esta nem membro de sua família assinou o 

AR de id nº 20225422 é certo que o mesmo foi encaminhado ao endereço 

desta. Por oportuno, as conversas mantidas via WhatsApp e Facebook 

evidenciam contatos mantido pela promovida sem retorno da promovente. 

Por fim, não se descura que a COF da promovida esteja em 

desconformidade com os preceitos da Lei nº 8.955/1994; porém as 

irregularidades ali apresentadas, ausência de balanços patrimoniais e 

qualificação completa de todos os franqueados ativos e que se desligaram 

nos últimos 12 meses, não possui correlação direta com a inércia da 

promovente em prosseguir com o empreendimento. Neste sentido: 

FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO E 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. DECISÃO QUE REJEITA 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REQUERIDA PARA SUSPENDER 

OS EFEITOS DE CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA. Inconformismo. 

Não acolhimento. Cláusula que não se reveste da nulidade apontada. 

Eventual irregularidade do contrato com relação aos requisitos da COF que 

só acarreta a anulação da avença em caso de demonstrado prejuízo. […] 

(TJSP - AI: 21606494120198260000, Relator: GRAVA BRAZIL, SEGUNDA 

CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, Data de Publicação: 

24/09/2019 - grifo nosso). A rescisão contratual por inadimplemento da 

promovente deve ser mantida. Contudo, a cláusula penal que estipula o 

perdimento integral da Taxa Inicial de Franquia no valor de R$ 15.000,00 se 

mostra excessivo comportando redução conforme autorizado pelo art. 413 

do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. FRANQUIA. 

[…] Risco do negócio não pode ser transferido à franqueadora. Ausência 

de comprovação de culpa por parte da apelada. Não houve irregularidades 

atinentes à COF, tampouco descumprimentos contratuais pela 

franqueadora. Cláusula penal fixada em parâmetro excessivo. Redução 

equitativa da multa na Inteligência do art. 413/CC. Sentença parcialmente 

reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 

11022064720158260100, Relator: AZUMA NISHI, PRIMEIRA CÂMARA 

RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, Data de Publicação: 05/08/2019 - 

grifo nosso). Considerando os parâmetros de proporcionalidade e 

razoabilidade tenho que a retenção de 30% do valor pago a título de Taxa 

Inicial de Franquia se mostra razoável para cobrir os eventuais custos que 

a promovida teve. Por fim o dano moral não comporta acolhimento eis que 

a promovente deu causa à presente rescisão contratual, bem como os 

fatos tratam-se de puramente descumprimento contratual que por si só 

não enseja danos morais. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONDENAR a promovida a RESTITUIR a importância 

de R$ 10.500,00 equivalente a 70% da Tarifa Inicial de Franquia 

devidamente atualizado pelo INPC a partir da data de celebração do 

contrato, 15/08/2017, e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês a partir da data da citação. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009614-91.2017.8.11.0015
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NIVALDO GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela parte 

Requerente em face da sentença de id nº 12029900 que julgou 

improcedente a pretensão autoral. Em suas razões o Embargante 

insurge-se em face da utilização do contrato de id nº 10551707 como 

elemento a evidenciar a existência de vínculo jurídico entre as partes. 

Prossegue aduzindo que, ainda que houvesse prova da autenticidade do 

contrato, não há prova do envio de faturas de consumo. Continua 

insurgindo-se quanto à competência do Juizado para o julgamento de 

provas complexas, tal com a pericial. Por fim insurge-se quanto a 

imposição de multa por litigância de má-fé. Inicialmente cumpre consignar 

que, apesar das diversas menções a arquivos de áudio em .mp3, tal prova 

está presente nos autos; nem este Juízo faz menção a tal prova, posto 

que a parte Embarga trouxe aos autos apenas prova documental. A 

improcedência do presente feito se fundamenta na juntada aos autos de 

contrato de prestação de serviços (id nº 10551707) contendo assinatura 

atribuída ao Embargante, bem como cópia do RG deste. Quanto a este 

documento de identificação há equivalência com o documento, em versão 

colorida, juntada nos ids nº 9396018 e 9396019 pelo próprio Embargante. 

Não obstante, a presente sentença fundamenta-se em posicionamento 

adotado pela própria Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Pois bem. Feitos 

os devidos esclarecimentos é de se pontuar que, em nenhum momento o 

Embargante apontou qual seria a omissão, contradição, erro material ou 

obscuridade a embasar o presente recurso. Quanto a condenação do 

Embargante em litigância de má-fé esta observou pedido consignado na 

contestação que, por inércia do Embargante não ofertou impugnação à 

contestação no prazo legal apesar de devidamente intimado no momento 

da audiência de conciliação (id nº 10529462). Assim este não pode arguir 

nulidade quanto a este tópico se, ciente do seu prazo para ofertar 

impugnação à contestação, quedou-se inerte. Resta inequívoco que o 

Embargante insurge-se contra a fundamentação da sentença. Todavia, a 

materia cognoscível pela via eleita, Embargos de Declaração, encontra-se 

restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não sendo a presente hipótese 

é de se concluir que a única intenção da Embargante é a rediscussão do 

mérito por via inadequada. Os Embargos de Declaração meio para a 

integração apenas e não sendo hábil para a reanálise do mérito. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 
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obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, 

C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GENIVALDO DE OLIVEIRA em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e FERNANDO BARBOSA 

SANTOS – ME. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a restituição 

imediata dos valores já adimplidos pelo promovente no contrato de 

consórcio celebrado com a promovida sob o argumento de que teria sido 

induzido em erro. A primeira promovida, MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, suscitou preliminares de 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, incompetência em razão do valor 

da causa, falta de interesse de agir. Por seu turno a segunda promovida, 

FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – ME, suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência em razão da ausência 

da alegada promessa de contemplação imediata, bem como impossibilidade 

de restituição imediata dos valores pagos. As PRELIMINARES suscitadas 

por ambas as promovidas devem ser REJEITADAS. A impugnação ao 

pedido de justiça gratuita é efetuado em momento inoportuno. Os arts. 54 e 

55 isentam todos os litigantes no primeiro grau de jurisdição dos Juizados 

Especiais do pagamento de custas. Portanto, tal requerimento deverá ser 

efetuado por ocasião de eventual interposição de recurso dirigido a Turma 

Recursal. Não há que se falar em incompetência deste Juízo eis que a 

promovente pretende reaver os valores pagos, sendo este o proveito 

econômico, ou parte controverida, nos termos do art. 292, inciso II “in fine” 

do Código de Processo Civil. Ainda, não prospera a alegada ausência de 

interesse de agir quando a tese defensiva é oposta a pretensão autoral; 

não obstante, em sua exordial a promovente. Por fim, a tese autoral imputa 

à segunda promovida conduta decisiva nos fatos narrados, ou seja, 

imputa que a indução ao erro teria partir de funcionários desta. Havendo, 

portanto, legitimação para figurar no polo passivo. Não havendo outras 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Em sua exordial, a promovente afirma pelo adimplemento da 

importância de R$ 10.876,00 e pugna pela restituição imediata de tais 

valores cumulado com danos morais. Uma vez que os contratos 

celebrados entre as partes ocorreu em 16.11.2017 há a incidência da Lei 

nº 11.718/08 que dispõe sobre a forma de restituição dos consorciados 

desistentes. Tal posicionamento é acompanhado pelo E. TJMT, conforme 

observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – 

DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO 

POR INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – 

PRECEDENTES DO STJ – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA 

FORMA PACTUADA - LIVRE PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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 (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O 

consorciado desistente só receberá seus haveres no final, após o 

encerramento do grupo, descontados os encargos considerados legais, 

no caso, taxa de administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que as administradoras de consórcio possuem liberdade 

para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 

nº 8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Em sua petição o promovente alegou 

vício de consentimento ao afirmar que foi induzido em erro. Sustenta que 

representante da segunda promovida, FERNANDO BARBOSA SANTOS – 

ME, teria lhe prometido a contemplação imediata do valor do consórcio 

após 30 dias da assinatura dos contratos. Contudo a prova encartada nos 

autos não evidencia tal promessa. Em sede de audiência de instrução 

colheu-se o depoimento pessoal do promovente (id nº 26949267) e a oitiva 

de uma informante, esposa do promovente, (id nº 26949270). Em seu 

depoimento o promovente afirmou (03min20s até 04min34s): Juiz Leigo: Sr 

Genivaldo, o Sr. alguma vez já fez algum consórcio antes? Já conhecia o 

contrato de consórcio? Requerente: O consórcio que eu conheço é assim: 

você paga a primeira parcela e entra em grupo em andamento e aí se você 

quiser dá o lance. No caso dele, pegaram o meu dinheiro para dar essa 

entrada, esse lance no valor de R$ 60.000,00, que é o que eles falaram 

para mim. Juiz Leigo: Na inicial o Sr. juntou um contrato e o Sr. assinou 

esse contrato, no id nº 20819873, […], esssa assinatura que está aqui é 

sua? Em assinatura do consorciado é sua? Requerente: Essa assinatura é 

minha Dr. Eu confiei na palavra do Leandro [funcionário da segunda 

promovida]. Juiz Leigo: O Sr. chegou a e ler a última cláusula que diz: 

alerta ao consumidor. Nenhuma promessa escrita, verbal... que não seja... 

por representantes terá validade e, principalmente, essa parte em 

vermelho que está escrito: atenção. Não há garantia de data de 

contemplação? Requerente: Não, não cheguei a ler. Simplesmente eles 

falaram para mim, eles garantiram para mim, na minha frente, a minha 

esposa estava junto mais duas pessoas, garantiram na minha frente que 
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seria liberado essa carta de crédito. Em complementação a informante, 

SILMARA DOS SANTOS DE FREITAS, afirmou (04min33s até 05min38s) : 

Juiz Leigo: Aqui no processo tem essa última página do contrato. Essa 

assinatura é do Genivaldo? Informante: Sim. Juiz Leigo: Tem uma cláusula 

dizendo que nenhum documento, promessa escrita, verbal etc. de 

pessoas que não sejam representantes legais da empresa não terão 

nenhuma validade. E, mais embaixo da assinatura do Sr. Genivaldo, está 

escrito: atenção. Não há garantia de data de contemplação. A Sra. chegou 

a ver essa parte do contrato? Informante: Sim. Foi olhado. Juiz Leigo: Foi 

questionado para o Leandro ou para o Fernando porque esse texto 

discordava do que eles estavam prometendo para vocês? Informante: Eles 

falavam... o Fernando que falou que era só uma cláusula do contrato que 

esse valor que nós estavamos pagando era garantido que sairia a carta 

de crédito para nós. Logo, a prova produzida nos autos deixa não 

corrobora a efetiva promessa de contemplação imediata. Não obstante, 

ainda que tal promessa tenha ocorrido, em seu depoimento pessoal o 

promovente afirmou que efetuou a assinatura do contrato sem lê-lo e, de 

modo diverso, a informante, esposa do promovente e que estava no 

momento da assinatura, afirmou que houve a leitura da referida cláusula e 

o questionamento aos funcionários da segunda promovida. Resta evidente 

que, mesmo havendo divergência entre o que estes afirma que os 

funcionários das promovidas prometeram e os termos do contrato 

assinado, estes optaram por prosseguir com a avença. Neste cenário, se 

evidencia a ausência de qualquer vício de consentimento e, portanto, 

deverá o promovente aguardar a contemplação da restituição via sorteio 

ou ao final do consórcio como estabelece a Lei regente. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004297-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMELINO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. ODAIR JOSE SILVA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA 

em face de LOMELINO ALVES SAMPAIO. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de serviço de corretagem prestado pelo 

promovente e consequente direito deste em receber pelo trabalho alegado. 

Narra o promovente que prestou serviços de corretagem ao promovido em 

razão da compra e venda entre este último e a Sra. DANIELI ARANHA 

MONICO. Aduz que o houve pagamento parcial (id nº 5839218) no valor de 

R$ 5.000,00, mas resta saldo credor no importe de R$ 4.500,00. Por seu 

turno o promovido suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia 

da inicial. No mérito argumenta que a comissão de corretagem já foi 

devidamente paga e que a negociação não transcorreu como o 

promovente alega. Ainda afirma que, pela proposta de compra e venda (id 

nº 5839192) não havia exclusividade. Segue afirmando que o promovente 

abandonou o procedimento não prestando auxílio a este ou à compradora 

que concluiram a negociação e o financiamento por conta. Formula pedido 

contraposto. Inicialmente REJEITO as PRELIMINARES suscitadas. Não há 

que se falar em ILEGITIMIDADE PASSIVA quando o nome do promovido 

consta na proposta de compra e venda do imóvel. Argumentos 

secundários quanto a ausência de prestação do serviço devem ser 

analisados em momento oportuno, qual seja, no mérito da demanda. Por 

sua vez eventual ausência de comprovação do direito do autor é, 

novamente, questão de mérito e que não implica na alegada INÉPCIA da 

INICIAL. Da simples leitura da petição inicial é perfeitamente possível 

constar que esta possui causa de pedir, pedidos e há, sobretudo, 

coerência no texto sendo possível correlacionar a exposição fática e do 

mérito com os pedidos formulados. Por fim, não havendo outras 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. Durante a instrução processual colheu-se o depoimento pessoal 

das partes e de duas testemunhas. Em seu depoimento o promovente 

afirmou que captou o imóvel para efetuar a venda e que, após o 

promovido e o comprador alterarem a forma de pagamento, foi excluído da 

negociação. Por fim o comprador dirigiu-se até a imobiliária e lhe pagou R$ 

5.000,00 em duas parcelas argumentando que o promovido não mais lhe 

desejava pagar a comissão. Por seu turno o promovido aduziu colocou por 

conta placa de vende-se e em razão disto o promovente tomou 

conhecimento, buscou o comprador e procurou-lhe para ofertar a 

negociação. Após iniciado os trâmites o promovente e seu funcionários 

não providenciaram a documentação necessária para finalização da 

compra e venda e financiamento mantendo-se inertes por um prazo de 6 

meses. A primeira testemunha, CLAUDEMIR BOTELHO DOS SANTOS, 

esclareceu que levou o promovente por duas vezes no local. Sobre a 

profissão de corretor de imóveis esclareceu que os as atribuições são 

avençadas entre as partes conforme o caso concreto, mas sendo 

obrigações básicas a apresentação de interessados aos vendedor 

demais tarefas, inclusive a obtenção de documentos para financiamento 

do imóvel pode ser combinada entre as partes. A segunda testemunha, 

IVAN DA SILVA FARIAS, comprador do imóvel, esclareceu que chegou 

até o imóvel através de uma postagem na internet efetuada pelo vendedor 

Danilo que trabalhava na imobiliária do promovente. Recebeu proposta 

para finalizar a compra e venda do imóvel no prazo de 90 dias, inclusive 

com a obtenção da documentação necessária. Decorrido o prazo, sem 

auxílio da imobiliária a testemunha e o promovido, cada qual providenciou a 

documentação necessária inclusive alterando a forma de pagamento e 

concluíram a compra e venda. Afirmou que entregou, em parcela única, R$ 

5.000,00 para quitação dos serviços prestados a título de corretagem. 

Finda a instrução processual resta claro que a presente celeuma repousa 

quanto as efetivas atribuições assumidas pelo promovente e seus 

vendedores em fornecer assistência na obtenção da documentação 

necessária para a conclusão da compra e venda e do financiamento. 

Ainda resta controverso o recebimento da importância de R$ 5.000,00. A 

primeira testemunha, CLAUDEMIR BOTELHO DOS SANTOS, destacou que 

a obrigação primordial do corretor de imóveis é apresentar o comprador ao 

vendedor, porém é possível que conforme o caso concreto o corretor se 

responsabilize, por exemplo, pela obtenção da documentação do 

financiamento. A segunda testemunha, IVAN DA SILVA FARIAS, afirmou 

em depoimento que o vendedor Danilo e o proprietário ora promovente, 

estavam cientes da promessa em obter a documentação necessária à 

conclusão da compra e venda. Em razão das narrativas divergentes 

tem-se um conflito entre as provas encartadas nos autos. Tanto o 

promovido quanto a segunda testemunha afirmam existir tal promessa; 

porém na proposta anexada no id nº 5839192, não há qualquer menção a 

obrigação acessória que a imobiliária tenha assumido em fornecer a 

documentação do imóvel. Motivo pelo qual tal argumento, ausência do 

fornecimento de documentação para conclusão do financiamento, não 

pode ser utilizada como recusa. Entretanto ao longo dos depoimentos 

restou evidenciado que o promovente, enquanto corretor, não participou 

de todos os atos até a conclusão da venda. Este limitou-se a afirmar que o 

promovido e o comprador não mais mantiveram contato, porém não traz 

aos autos qualquer evidência de que tenha tentado igualmente contato ou 

mesmo notificado-os sobre a conclusão da avença. Por fim, é certo que o 

recibo de id nº 5839218 não possui qualquer ressalva de que tal valor 

seria um pagamento apenas parcial e, portanto mostra-se plausível que tal 

valor sirva como quitação de toda a negociação. Sendo evidente que o 

promovente não acompanhou todos os atos até a conclusão da compra e 

venda e, não havendo qualquer ressalva em haver saldo credor em seu 

favor contido no recibo anexado nos autos, o pedido autoral não comporta 

acolhimento. E, igual sorte deve acompanhar o pedido contraposto. 

Referido pedido não se encontra nos moldes do art. 31 da Lei nº 

9.099/1995 que prescreve: Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito 

ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 

3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto 

da controvérsia. Pois bem. O pedido contraposto deve guardar correlação 

estrita ao fatos objeto da controvérsia. Todavia, a causa de pedir 

apresentada pelo promovido a embasar tal demanda se restringe a 

alegada tentativa do promovente em “auferir lucro sem causa e 

enriquecimento sem causa”, logo, fato diverso do abordado na petição 
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inicial. Tem-se claro que o promovido em verdade buscava multa 

processual por alegado abuso de direito na formulação da presente 

demanda, tal como o disposto no art. 940 do Código Civil ou mesmo a 

litigância de má-fé. Porém formulou pedido contraposto que não possui 

natureza jurídica sancionatória tal como busca adjetivar o promovido. 

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTES a pretensão autoral e o PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Deixo de condenar as partes a pagarem as custas e as 

despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, dada a isenção 

respectiva no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010974-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI IORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo OMISSÃO da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. Em verdade, verifica-se que 

ambos os patronos exercer seu mister na qualidade de advogados 

dativos. Portanto, ainda que os presentes Embargos referem-se apenas à 

fixação de honorários de dativo em favor da Dra. MARCIA TEREZINHA 

BANTLE, é fato que a fixação de honorários de dativo é decisão que pode 

ser proferida a qualquer tempo e, por fim, não influi no conteúdo meritório 

da sentença. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para ARBITRAR 01 (uma) URH para cada patrono, Dra. 

MARCIA TEREZINHA BANTLE e Dr. MARCIO FERNANDO CARNEIRO ante a 

atuação destes como dativos na defesa dos interesses, respectivamente 

da parte Requerida e da parte Requerente. Expeça-se a competente 

certidão em nome de cada um destes. Mantenho a sentença Embargada 

em seus demais termos. Em razão da interposição de Recurso Inominado 

(id nº 20311819) e Contrarrazões a este Recurso (id nº 25305888) 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade e após tornem os autos conclusos para 

o recebimento deste. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005178-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MOISES 

DANTAS move AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES em face de ENCORE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIO LTDA. Ressai dos autos que o promovente busca a rescisão 

contratual em razão de dificuldades financeiras. A primeira promovida, 

ENCORE, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pela 

ausência de responsabilidade eis que não participou das negociações. Por 

seu turno a segunda promovida, M4, suscitou preliminares de inépcia da 

petição inicial no mérito pugnou pela incidência da Lei nº 13.786/2018 e 

abatimento dos débitos de IPTUs pelo período de vigência do contrato em 

caso de não comprovação da quitação. A preliminar de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA não prospera em razão da incidência das normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor, visto ser notória a relação de consumo 

estabelecida entre as partes, impõe-se o reconhecimento da legitimidade 

passiva da segunda Requerida para figurar no polo passivo. O CDC 

estabelece a solidariedade da responsabilidade de todos os fornecedores 

que atuem na cadeia de fornecimento do produto ou serviço. No presente 

caso, a primeira promovida atuou na intermediação do negócio ao qual se 

busca a rescisão contratual. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMISSÃO 

DE CORRETAGEM PAGA PELO COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO SHOWROOM DA INCORPORADORA. 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E FINALIDADE DA LEI 11.977/2009. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

N.º 71003673605 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS REUNIDAS. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES. As rés são partes legítimas para 

responderem a presente ação. Conforme disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, confere-se responsabilidade a todos aqueles que 

participam da cadeia de fornecimento. […] Portanto, é de ser reconhecida 

a responsabilidade solidária entre as empresas da cadeia de 

fornecimento, ressaltando que eventual direito de regresso resta 

preservado. A parte autora adquiriu o imóvel junto ao showroom da 

construtora. […]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005506589, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/09/2015 – grifo 

nosso) Igualmente não prospera a preliminar de INÉPCIA da PETIÇÃO 

INICIAL. Ainda que a redação da exordial possa apresentar omissões, tal 

como especificar a quais cláusulas do contrato busca ver declarada a 

nulidade, em um contexto amplo, pela leitura da exordial como um todo 

tem-se claro que tais cláusulas são aquelas atinentes aos percentuais de 

retenção em caso de rescisão contratual. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. Segundo o contrato de id nº 19141338 o Sr. 

ESMAEL BARBOZA adquiriu das promovidas, em 17/08/2013 o Lote 12 da 

Quadra 16 no Residencial Montreal Park. Posteriormente, em 02/06/2015, 

este cedeu todos os direitos oriundos de tal contrato ao promovente (id nº 

19141328) que vem postular a rescisão contratual argumentando 

dificuldades financeiras em razão de ter sido vítima de uma tentativa de 

homicídio. Em sua petição inicial o promovente busca ver declaradas nulas 

as cláusulas contratuais referentes à retenção de percentuais em razão 

do desfazimento da avença e ser restituído na importância de R$ 

27.419,73 conforme demonstrativo de pagamentos de id nº 19141541. 

Inicialmente afasto a incidência das disposições da Lei nº 13.786/2018 em 

observância ao disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro que assevera: Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e 

geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada. Neste diapasão, ainda que a Lei nº 13.786/2018 estabeleça novos 

parâmetros sobre o tema em comento, não se descura que sua aplicação 

caso concreto deve observar a necessária segurança jurídica do ato 

jurídico perfeito entabulado entre as partes ao, em 17/08/2013, celebrar 

contrato de compra e venda do imóvel em questão. Por oportuno 

destaca-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. 

DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. […] 4. A questão 

concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei 13.786, 

de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por 

inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação 

imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos 

consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados 
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posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. […] (TJDF - PROC: 

07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso). A rescisão 

contratual encontra-se disciplinada na Cláusula 16 do contrato entabulado 

entre as partes nos seguintes termos: Cláusula 16ª: Da rescisão 

contratual, das penalidades, da condição e da forma de restituição do 

saldo […] §1º Das penalidades pela rescisão: Havendo a rescisão 

contratual, por vontade ou culpa exclusiva do comprador e nos moldes da 

segunda situação, serão aplicadas ao comprador as seguintes 

penalidades: A) Perda da posse precária e dos direitos aquisitivos do 

lote/terreno, cabendo ao comprador restituir a posse livre de pessoas e 

coisas e sem débitos de qualquer natureza sobre o lote/terreno. B) Perda 

da quantia paga referente ao serviço contratado de prestação de serviços 

de intermediação imobiliária. C) Multa compensatória em valor 

correspondente a 10% do valor atualizado deste contrato a título de 

indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão. D) Perda de 

20% do valor das parcelas pagas a título de ressarcimento por despesas 

tributárias, administrativas financeiras, publicitárias, lançamento e de 

indenização por Perdas e Danos emergentes. E) Indenização de 0,25% ao 

mês do valor atualizado deste contrato, a título de ressarcimento pela 

ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o 

período compreendido entre a data de assinatura e rescisão deste 

contrato ou a devolução da Posse precária à vendedora considerando 

que ocorrer por último. […] §3º Será descontado do saldo todo o débito 

pelo não pagamento de tributos (Cláusula 14ª) ou quaisquer outros 

gerados no transcorrer desse contrato. […] §5º Da forma de restituição 

do saldo: O saldo será restituído de acordo com os seguintes critérios: A) 

Em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das 

parcelas já pagas pelo comprador no transcorrer deste contrato; B) A 

primeira parcela vencerá 30 dias após a devolução da posse precária do 

lote/terreno e assinatura do termo de rescisão deste contrato e as demais 

no mesmo dia dos meses subsequentes; C) As parcelas serão 

representadas por notas promissórias emitidas pela vendedora em favor 

do comprador, que deverá recebê-las no escritório da vendedora nas 

datas de vencimento e se não o fizer, isenta-a de pagamento de juros, 

multas, correção monetária e honorários pelo atraso; D) O comprador não 

poderá transferir as notas promissórias a terceiros sem o expresso 

consentimento da vendedora; E) Poderão as partes optar pela restituição 

do saldo à vista, hipótese em que negociarão o valor a ser restituído; Em 

se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das 

cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do 

inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem 

exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor. A jurisprudência 

do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador e não sobre o valor atualizado do contrato. Neste 

sentido destaca-se: RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES 

COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 

25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO 

DE CORRETAGEM – CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve 

ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente 

comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a 

retenção do percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de 

corretagem devidamente informada e contratada, não havendo que se 

falar em restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente 

por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato ainda ocorre 

a retenção de 20% sobre as parcelas pagas e acrescido de 0,25% por 

mês em que este manteve-se na posse do imóvel equivalente a 57 meses 

entre a data da compra e o pagamento da última parcela. O promovente 

deve arcar com a respectiva multa contratual por rescisão do contrato a 

que deu causa. Todavia a fixação no patamar de 30% revela-se elevada e 

em dissonância com os parâmetros adotados pelo E. TJMT. Este Juízo 

seguindo os parâmetros acima estabelecido e considerando que houve o 

adimplemento de 56 parcelas de um total de 200 entende ser razoável a 

fixação de multa equivalente a 15% do saldo credor. A multa contratual, 

estipulada no item A do §1º da Cláusula 16ª, possui caráter compensatório 

a eventuais prejuízos financeiros de tal modo que estipular uma multa 

penal e cumulativamente perdimento de percentual do valor adimplido por 

danos sofridos configura bis in idem. Ainda, resta inaplicável ao caso em 

espécie, a retenção da fração de 0.25% ao mês sobre o valor do contrato 

a título de taxa de uso ou de ocupação. Não há nos autos qualquer 

evidência a amparar que exista no imovel em questão alguma edificação a 

permitir o efetivo uso pelo promovente. Neste sentido: RESCISÃO DE 

CONTRATO. […] TAXA DE OCUPAÇÃO. Descabe a condenação da parte 

ao pagamento dessa taxa, porque se trata de terreno (lote) adquirido 

originalmente sem edificação, que possibilitasse efetivo uso e fruição pelo 

comprador. […] (TJSP - AC: 10037332320188260358, Relator: MIGUEL 

BRANDI, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

19/11/2019 - grifo nosso). A estipulação contratual que determina a 

restituição do saldo credor em favor do promovente, por ocasião da 

rescisão contratual, de forma fracionada, ao tempo da avença afrontada 

jurisprudência sumulada do STJ consistente na Súmula 543, in verbis: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. Efetuado o 

abatimento da fração de 15% do saldo adimplido pelo promovente este tem 

direito à restituição da importância de R$ 23.032,57 que deverá ser 

corrigido monetariamente a partir dos respectivos desembolsos; porém os 

juros moratórios fixados em 1% ao mês fluirão a partir do trânsito em 

julgado da presente em observância ao entendimento fixado pelo STJ. 

Neste sentido: APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel, com pedido de restituição de valores pagos. Desistência 

dos compradores. Inconformismo dos autores. Retenção de 20% do valor 

pago pela parte ré. Quantia que se mostra, no presente caso, suficiente 

para compensar os custos operacionais oriundos do desfazimento do 

negócio jurídico. Juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção 

monetária que não deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação, mas sim 

a partir do respectivo desembolso, por ser mera atualização da moeda. 

[…] (TJSP - AC: 10249536520188260071, Relator: JOSÉ RUBENS 

QUEIROZ GOMES, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 27/11/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO 

DE PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS 

VALORES ADIANTADOS. DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA 

VENDEDORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO 

EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. […]A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos 

juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de 

resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do 

comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão. (TJMT - APL: 

1019332015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Publicação: 

15/10/2019 - grifo nosso). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para DECLARAR a RESCISÃO do contrato nº 000195 

referente ao Lote 12 da Quadra 16 do Residencial Montreal Park (id nº 

19141338), bem como a NULIDADE da Cláusula 16, §1º, “c”, “d”, “e” e §5º, 

“a” e “b” e CONDENAR as promovidas a restituirem solidariamente ao 

promovente, em parcela única, a importância de R$ 23.032,57, equivalente 

a 75% do valor adimplido pelo promovente, devidamente corrigido pelo 

INPC a partir do respectivo vencimento das parcelas e incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e após 

descontados eventuais débitos inadimplidos de IPTU referentes ao imóvel 

em questão. Deixo de condenar as promovidas ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOPES RIBEIRO (REQUERENTE)
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Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. FRANCISCA LOPES RIBEIRO e JACKELINE RIBEIRO 

DE SOUZA ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de OI S.A e 

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Da reunião dos 

feitos Originalmente as partes Requerentes, FRANCISCA LOPES RIBEIRO e 

JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, ajuizaram demandas independentes 

visando a reparação material e moral em virtude de acidente de trânsito 

ocorrido em 28/10/2016 na qual estas foram vítimas por estarem, 

respectivamente na condução e na garupa de uma mesma moto Honda CG 

150 Fan, placa NJI 8081. FRANCISCA LOPES RIBEIRO é autora dos autos 

nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA é autora 

nos autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. A colheita da prova 

testemunhal foi efetuada em audiência conjunta em ambos os feitos, 

conforme ids nº 14695632 e 14695548 dos respectivos processos. 

Sobreveio, em 09/10/2019 no id nº 16802945 determinação preferida nos 

autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015 reconhecendo a existência de 

CONEXÃO entre as demandas. Da Controvérsia A controvérsia dos 

presentes feitos cinge-se quanto à existência de responsabilidade civil 

pelos danos causados às promoventes em virtude de acidente de trânsito 

em decorrência de fio parcialmente caído sobre a via de rolamento. É 

incontroverso que no dia 28/10/2016 as promoventes conduziam a 

motocicleta Honda CG 150 Fan, placa NJI 8081 por volta das 12h30min 

quando se depararam com a aludida fiação pendente sobre a via de 

rolamento ocasionando a queda desta. Das Preliminares Somente a 

primeira promovida, OI S/A, suscitou preliminares de incompetência, 

ilegitimidade passiva e ativa e inépcia da petição inicial. Não há que se 

falar em INCOMPETÊNCIA deste Juízo eis que a questão dos autos não 

demanda prova pericial. Aduziu esta promovida que seria necessária 

prova técnica para aferir se o fio, que provocou o acidente das 

promoventes, era de sua propriedade. Entretanto, tal prova pode ser 

produzida por uma infinidade de outros meios, tais como, números de 

série, registro de locais de atuação, registro de ocorrências etc. A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA não se vislumbra de plano. Em verdade, esta 

confunde-se com o mérito. Ao suscitar tal preliminar, busca afirmar que 

não há nos autos prova de que o fio causador do sinistro seria de sua 

propriedade. Todavia, não havendo nos autos qualquer prova cabal de tal 

afirmação, postergo sua análise ao final da instrução processual. A 

ILEGITIMIDADE ATIVA não se sustenta. Da simples leitura do CRLV do 

veículo (id nº 6656316 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015) verifica 

que em 02/04/2014 foi registrada a tradição da moto do Sr. Roque Murilo 

Honorio para a Requerente FRANCISCA LOPES RIBEIRO. A INÉPCIA da 

INICIAL por ausência de documento essencial é argumento meramente 

protelatório. Da simples leitura dos fatos narrados na petição inicial é 

possível a perfeita compreensão do pedido e da causa de pedir dos autos 

e, sob este prisma, não há qualquer óbice para o exercício do direito de 

defesa da primeira promovida, tanto que esta elaborou extensa peça 

contestatória. Tal preliminar se fulcra na ausência de prova. Contudo, tal 

argumento é questão atinente ao mérito, ou seja, se há ou não prova do 

direito perseguido pelo autor. Os documentos ditos faltantes pela primeira 

promovida são referentes questões probatórios. A petição inicial será 

inepta quando lhe faltar documento indispensável, tal como, a procuração 

etc. Todavia, não haverá inépcia quando o autor não instruir sua exordial 

com provas suficientes. Desta feita, REJEITO todas as PRELIMINARES 

suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise 

do mérito. Do mérito Durante a instrução processual dos presentes feitos 

(respectivos ids nº 14695616 e 14695542) colheu-se o depoimento 

pessoal das Promoventes (ids nº 14695646 e 14695557), do preposto da 

segunda promovida, TELEMONT, (id nº 14695661/ reprisado no id nº 

14695570) e de uma testemunha (id nº 14695677, reprisado no id nº 

14695582). A primeira promovente, FRANCISCA LOPES RIBEIRO, afirma 

que conduzia a moto sob um sol muito forte aproximadamente às 12h30min 

foi surpreendida pelo fio de telefone. Esclareceu que o sinistro ocorreu na 

Av. Amélia, mas no momento do acidente perdeu a consciência e ao voltar 

a si falou o seu endereço residencial, Rua Carlos Eduardo, que acabou 

sendo consignado como se fosse o local do acidente. Sobre o fio afirmou 

que este estava pendente na altura de seu pescoço que teria sido o único 

causador do acidente. Por fim, esclareceu que não tem como precisar 

quem era o proprietário do fio. Porém, segundo testemunhas, após o 

acidente funcionários da segunda promovida compareceram no local. A 

segunda promovente, JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, afirma que estava 

na garupa da moto da mãe, primeira promovente. Dado o horário, por volta 

das 12h30min, a primeira promovente, não conseguiu visualizar o fio 

ocasionando a queda. O fio estava baixo cruzando sobre a rua e, por 

causa da colisão o fio veio a arrebentar. Foram socorridas pelos 

bombeiros e foram levadas ao pronto-socorro. Por fim, afirma que deduziu 

que fosse de fio de telefone. O preposto da segunda promovida, JOÃO 

PAULO DIAS MOUCO, afirmou que foi enviado ao local do sinistro cerca de 

40 a 50 dias antes da primeira audiência do feito. Todavia, no local não 

tinha mais fiação caída. Pelas fotos não é possível afirmar que o fio de 

telefone da Telemont. Afirmou que, na época dos fatos, no bairro 

Tarumãs, onde ocorreu o sinistro, não há rede construída da OI havendo 

apenas um projeto. Contudo, há rede instalada na Rua Carlos Eduardo. A 

testemunha, ROSELI ANGELO DA SILVA, esclareceu que, no dia do 

acidente, estava voltando para sua casa atrás das promoventes e viu o 

acidente e, neste momento não havia entendido como ocorreu a queda, 

somente ao se aproximar é que viu o fio. Conversou com as Requerentes. 

Os demais espectadores ligaram para a Polícia, para os Bombeiros e para 

a OI. Afirmou que o acidente ocorreu na Av. Amélia. Indagada se seria 

possível saber o proprietário da fiação informou que o pessoal, 

presumidamente da aglomeração que se formou, estava ligando para a OI 

ou para a Telemont. Por fim, esclareceu que na região é comum sempre ter 

algum fio caído e, de vez em quando, carros de manutenção estão lá para 

fazer reparos. Como destacado, a controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a propriedade da fiação que causou o acidente que vitimou as 

promoventes. É certo que a primeira promovida, OI S/A, é a operadora de 

telefonia fixa atuante nesta Comarca de forma isolada e que a segunda 

promovida, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 

presta-lhe serviços. Ao longo da instrução processual restou apurado que 

o sinistro ocorreu na Av. Amélia, logo ainda que as promovidas tenham 

divergências entre si no que diz respeito a exitir ou não instalação de 

cabos na Rua Carlos Eduardo, local de domicílio das promoventes, 

torna-se impertinente. A prova testemunhal produzida foi suficiente hábil a 

demonstrar a ocorrência do sinistro. Por seu turno, nenhuma das 

promovidas satisfatoriamente demonstrou que a fiação que atingiu as 

promoventes não lhes pertencia. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. 

MOTOCICLISTA QUE SE CHOCA COM CABO DE TELEFONIA SUSPENSO 

EM MEIO À PISTA DE ROLAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR 

EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA 

DO ACIDENTE INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DE QUE O CABEAMENTO PERTENCIA A EMPRESA 

DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À EMPRESA RÉ. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. 

NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. […] A relação existente entre as partes é 

consumerista, estando, portanto, de um lado o consumidor por 

equiparação ou bystander (arts. 2º e 17 do CDC), que, apesar de não ser 

consumidor direto, acabou por sofrer as consequências da falha na 

prestação do serviço, e do outro, o fornecedor do serviço (art. 3º do 

CDC), conceituados no Código de Defesa do Consumidor. Encontram-se 

presentes os requisitos para inversão do ônus da prova e também a 

hipossuficiência técnica do autor. Com efeito, o fornecedor está em 

melhores condições de realizar a prova de fato ligada à sua atividade, 

vislumbrando-se maior facilidade por parte da concessionária em 

comprovar se o cabo que deu causa ao acidente era ou não de sua 

propriedade, eis que possui melhores condições de produzir prova 
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envolvendo os equipamentos utilizados em sua própria atividade. Incumbia 

à ré desconstituir o fato constitutivo do direito do autor, afastando o nexo 

de causalidade, mas não o fez, apenas se limitando a afirmar que não há 

provas nos autos de que o fio é de sua propriedade, e que a Coelba é 

dona dos postes, devendo ela ser responsabilizada. […] (TJBA - AP: 

01789729620088050001, Relator: SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI 

AZEVEDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019 - 

grigo nosso). ACIDENTE DE TRÂNSITO. […] Concessionária ré que não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Concessionária ré que, na condição 

de prestadora de serviço público de telefonia, responde objetivamente 

pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de falha na manutenção 

de sua fiação telefônica. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF/1988. 

Associação ré que responde subjetivamente pelos danos sofridos pelo 

autor, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que a sua 

desídia no tocante à conservação das dependências do condomínio 

contribuiu para a ocorrência do acidente. Reponsabilidade solidária das 

rés. Artigo 942, caput, segunda parte, do Código Civil. […] (TJSP - AC: 

10018513620168260248, Relator: CARLOS DIAS MOTTA, VIGÉSIMA 

NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2019 - 

grifo nosso). A primeira promovida enquanto concessionária de serviço 

público responde de forma objetiva pelos danos causados aos 

consumidores, neste caso na modalidade por equiparação. Bem como em 

atenção ao disposto o art. 14 do CDC ante a ocorrência de fato do 

produto. Dos Danos Materiais A primeira promovente, FRANCISCA LOPES 

RIBEIRO, postulou pelo ressarcimento da importância de R$ 390,00 a título 

de gasto com o conserto do veículo e para tanto traz aos autos a guia de 

pedido de id nº 6656351 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015. Em 

contraposição a este pedidos a primeira promovida alegou a ausência de 

Boletim de Acidente de Trânsito e a apresentação de orçamento único. Por 

seu turno a segunda promovida não impugnou o recibo acima mencionado, 

limitando-se a postular pela compensação por ocasião do recebimento do 

seguro DPVAT. Há nos autos Boletim de Ocorrência registrado sob o nº 

2016.347716 perante a Polícia Civil desta Comarca e, cujos fatos foram 

corroborados por prova testemunhal devidamente compromissada tendo 

presenciado os fatos. Portando a dinâmica do sinistro está 

suficientemente provada não sendo a ausência de Boletim de Acidente 

lavrado por órgão diverso circunstância suficiente para afastar o dano 

material. A exigência de três orçamentos é mera construção 

jurisprudencial que visa trazer equilíbrio e efetuar condenação menos 

gravosa ao devedor. Neste sentido: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AUSENTE RECURSO, DENTRO DO PRAZO, CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA CONTRA A QUAL, EXPRESSAMENTE, ERA CABÍVEL A 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, TORNA-SE PRECLUSA A 

MATÉRIA, SENDO CERTO QUE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO 

SUSPENDE, TAMPOUCO INTERROMPE, O PRAZO PARA RECORRER. 

Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a sinalização PARE quando 

acontece um acidente como o do caso sob exame, incumbindo-se ao 

motorista que vinha pela via secundária demonstrar eventual culpa 

exclusiva ou concorrente do motorista que trafegava na via preferencial. 

A exigência de três orçamentos é uma criação da jurisprudência para que 

se encontre uma forma de o veículo ser reparado da maneira menos 

gravosa ao devedor. Não há nos autos nenhum indício que desabone o 

valor apresentado pela autora, a qual comprovou a despesa por meio dos 

documentos que acompanharam a inicial. Desprovido o recurso, de 

majorar-se o valor dos honorários. Recurso desprovido, com observação. 

(TJSP - AC: 10045248420178260565, Relator: LINO MACHADO, 

TRIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/03/2019 - grifo nosso). Poderia qualquer das promovidas apresentar 

outros orçamentos visando questionar discrepâncias quanto a danos 

materiais sofridos, valores de mercado, equivalência entre os danos 

apresentados nas fotos e peças inclusas no id nº 6656351; todavia, a 

primeira promovida optou por apenas manifestar sua irresignação sem 

efetivamente refutar o pedido de conserto do veículo. O acidente que 

vitimou as promoventes decorreu de colisão com fio suspenso em altura 

incompatível com a segurança dos transeuntes que provocou desequilíbrio 

na motocicleta conduzida pela primeira promovente levando-as ao chão. 

No orçamento trazido aos autos pela primeira promovente consta, em 

síntese, apenas itens alocados na frente do veículo (guidão, paralama 

dianteiro, farol, retrovisor etc) e, logo, consistentes com as imagens de id 

nº 6656400, 6656430 e 6656465 que evidenciam uma motocicleta com 

danos apenas em sua parte frontal. Forte em tais razões comporta 

acolhimento o pedido de danos materiais em razão da ausência de 

qualquer evidência a demonstrar que referidos valores destoam da prática 

do mercado ou que não condizem com os danos demonstrados. Dos 

danos morais e estéticos O dano moral encontra-se seguramente 

presente ante a prova da ocorrência de lesões corporais sofridas pelas 

promoventes em virtude do acidente. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento de via preferencial e 

secundária. Alegação das rés de inexistência de placa de ?pare? na data 

do evento não comprovada suficientemente. Acidente ocorrido em 

uruguaiana. Demandada residente em itaqui, o que impunha maior cuidado, 

pois afirmou desconhecer o trânsito de uruguaiana. Velocidade excessiva 

da autora não comprovada. Culpa pelo evento exclusivamente da ré. 

Responsabilidade solidária da condutora e proprietária do veículo, que 

sequer questiona a sua legitimidade para responder pelo evento. Danos 

materiais devidamente comprovados, relativos à franquia do veículo, 

locação de automóvel e corridas de táxi. Dano moral configurado na 

hipótese em apreço. Lesões corporais. Evento ocorrido na noite de 

24/12/2015, frustrando as comemorações natalinas da autora. Situação 

que constitui excepcionalidade, a potencializar o sofrimento da autora. 

Quantum indenizatório majorado para R$3.000,00. Recursos das rés 

desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido. (TJRS - RINOM: 

00477573320198219000, Relator: LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

29/10/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 4.000,00 para cada promovente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Quanto ao dano estético a causa de pedir se 

restringe a cicatriz no pescoço decorrente da colisão com o fio de 

telefone. Pela dinâmica do acidente somente a primeira promovente, 

FRANCISCA LOPES RIBEIRO, poderia ter sofrido tal lesão, eis que a 

segunda promovente, JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, estava na garupa. 

A cumulação entre dano moral e dano estético é assunto pacificado 

através da Súmula 387, STJ. Enquanto aquele trata da ofensa ao 

psicológico da vítima, o dano estético trata da alteração ou deformação no 

corpo da vítima, tais como cicatrizes e amputações. No caso concreto a 

primeira promovente, como resultado da colisão com o fio de telefone, está 

com uma cicatriz no pescoço, local onde o fio entrou em contato. A lesão 

que fundamenta a causa de pedir da primeira promovente se deu em área 

visível que dificilmente poderia ser ocultado ou disfarçado. Vide: 

INDENIZATÓRIA. Acidente causado por cabo de energia elétrica em altura 

fora do padrão. Interrupção da trajetória de motociclista, atingido pelo fio 

de luz no pescoço, causando, ainda, a queda do veículo. […] Dano 

estético inconteste. Cicatrizes deixadas pelo infortúnio em local aparente. 

[…] (TJSC - APL: 0005712052009824003, Relator: RONEI DANIELLI, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/09/2016 

- grifo nosso). E, em caso análogo a jurisprudência pátria se manifestou: 

FATO DO SERVIÇO. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS EM MOTOCICLISTA 

QUE TEVE O PESCOÇO ATINGIDO POR CABO TELEFÔNICO SOLTO DO 

POSTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANO ESTÉTICO. 

ARBITRAMENTO. 1. O autor sofreu acidente ao ter um cabo de telefonia 

enrolado em seu pescoço enquanto pilotava sua motocicleta. 2. As lesões 

e suas consequências, a cicatriz de 19 cm em seu pescoço configuradora 

de dano estético, e os prejuízos com o que despenderá para o conserto 

da moto restaram cabalmente demonstrado nos autos. […] 4. Já os danos 

morais e estéticos são evidentes à espécie, haja vista que, além do susto, 

da insegurança, das dores e das lesões sofridas, o autor teve que alterar 

sua rotina para ficar internado, teve indicação de afastamento do trabalho 

por quinze dias, evidenciando a gravidade da situação, fez 

acompanhamento psicológico para se refazer do trauma. E ficou com uma 

cicatriz de 19 cm no pescoço, enquadrada como moderada pelo perito 

(nível 3 em uma escala de 1 a 7). Sentimentos e consequências que 

extrapolam os meros aborrecimentos e que configuram abalo psíquico 

passível de reparação. E corroboram prejuízo estético, igualmente passível 

de indenização. […] (TJSP - AC: 10039341220168260220, Relator: MELO 

COLOMBI, DÉCIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 
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Publicação: 27/08/2019 - grifo nosso). Igualmente ao dano moral, o dano 

estético não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Logo, soa 

razoavel arbitrar à primeira promovente, a quantia de R$ 7.000,00 

considerando o local e dimensão da cicatriz (ids nº 6656658, 6656676, 

6656696 e 6656729). Dispositivo Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: a) CONDENAR solidariamente 

as promovidas no pagamento da importância de R$ 390,00 a título de 

danos materiais devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, 29/10/2016, e incidência de juros moratórios fixados em 1% 

ao mês a partir da citação, 11/08/2017; b) CONDENAR solidariamente as 

promovidas no pagamento da importância de R$ 4.000,00 a título de danos 

morais, para cada promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC 

e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação 

desta sentença; c) CONDENAR solidariamente as promovidas no 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 a título de dano estético, para a 

primeira promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta 

sentença; Deixo de condenar a parte autora a pagar as custas e as 

despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, dada a isenção 

respectiva no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005305-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA RAMOS PINHEIRO OAB - DF31608 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. FRANCISCA LOPES RIBEIRO e JACKELINE RIBEIRO 

DE SOUZA ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de OI S.A e 

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Da reunião dos 

feitos Originalmente as partes Requerentes, FRANCISCA LOPES RIBEIRO e 

JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, ajuizaram demandas independentes 

visando a reparação material e moral em virtude de acidente de trânsito 

ocorrido em 28/10/2016 na qual estas foram vítimas por estarem, 

respectivamente na condução e na garupa de uma mesma moto Honda CG 

150 Fan, placa NJI 8081. FRANCISCA LOPES RIBEIRO é autora dos autos 

nº 1005303-57.2017.8.11.0015 e JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA é autora 

nos autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015. A colheita da prova 

testemunhal foi efetuada em audiência conjunta em ambos os feitos, 

conforme ids nº 14695632 e 14695548 dos respectivos processos. 

Sobreveio, em 09/10/2019 no id nº 16802945 determinação preferida nos 

autos nº 1005305-27.2017.8.11.0015 reconhecendo a existência de 

CONEXÃO entre as demandas. Da Controvérsia A controvérsia dos 

presentes feitos cinge-se quanto à existência de responsabilidade civil 

pelos danos causados às promoventes em virtude de acidente de trânsito 

em decorrência de fio parcialmente caído sobre a via de rolamento. É 

incontroverso que no dia 28/10/2016 as promoventes conduziam a 

motocicleta Honda CG 150 Fan, placa NJI 8081 por volta das 12h30min 

quando se depararam com a aludida fiação pendente sobre a via de 

rolamento ocasionando a queda desta. Das Preliminares Somente a 

primeira promovida, OI S/A, suscitou preliminares de incompetência, 

ilegitimidade passiva e ativa e inépcia da petição inicial. Não há que se 

falar em INCOMPETÊNCIA deste Juízo eis que a questão dos autos não 

demanda prova pericial. Aduziu esta promovida que seria necessária 

prova técnica para aferir se o fio, que provocou o acidente das 

promoventes, era de sua propriedade. Entretanto, tal prova pode ser 

produzida por uma infinidade de outros meios, tais como, números de 

série, registro de locais de atuação, registro de ocorrências etc. A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA não se vislumbra de plano. Em verdade, esta 

confunde-se com o mérito. Ao suscitar tal preliminar, busca afirmar que 

não há nos autos prova de que o fio causador do sinistro seria de sua 

propriedade. Todavia, não havendo nos autos qualquer prova cabal de tal 

afirmação, postergo sua análise ao final da instrução processual. A 

ILEGITIMIDADE ATIVA não se sustenta. Da simples leitura do CRLV do 

veículo (id nº 6656316 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015) verifica 

que em 02/04/2014 foi registrada a tradição da moto do Sr. Roque Murilo 

Honorio para a Requerente FRANCISCA LOPES RIBEIRO. A INÉPCIA da 

INICIAL por ausência de documento essencial é argumento meramente 

protelatório. Da simples leitura dos fatos narrados na petição inicial é 

possível a perfeita compreensão do pedido e da causa de pedir dos autos 

e, sob este prisma, não há qualquer óbice para o exercício do direito de 

defesa da primeira promovida, tanto que esta elaborou extensa peça 

contestatória. Tal preliminar se fulcra na ausência de prova. Contudo, tal 

argumento é questão atinente ao mérito, ou seja, se há ou não prova do 

direito perseguido pelo autor. Os documentos ditos faltantes pela primeira 

promovida são referentes questões probatórios. A petição inicial será 

inepta quando lhe faltar documento indispensável, tal como, a procuração 

etc. Todavia, não haverá inépcia quando o autor não instruir sua exordial 

com provas suficientes. Desta feita, REJEITO todas as PRELIMINARES 

suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise 

do mérito. Do mérito Durante a instrução processual dos presentes feitos 

(respectivos ids nº 14695616 e 14695542) colheu-se o depoimento 

pessoal das Promoventes (ids nº 14695646 e 14695557), do preposto da 

segunda promovida, TELEMONT, (id nº 14695661/ reprisado no id nº 

14695570) e de uma testemunha (id nº 14695677, reprisado no id nº 

14695582). A primeira promovente, FRANCISCA LOPES RIBEIRO, afirma 

que conduzia a moto sob um sol muito forte aproximadamente às 12h30min 

foi surpreendida pelo fio de telefone. Esclareceu que o sinistro ocorreu na 

Av. Amélia, mas no momento do acidente perdeu a consciência e ao voltar 

a si falou o seu endereço residencial, Rua Carlos Eduardo, que acabou 

sendo consignado como se fosse o local do acidente. Sobre o fio afirmou 

que este estava pendente na altura de seu pescoço que teria sido o único 

causador do acidente. Por fim, esclareceu que não tem como precisar 

quem era o proprietário do fio. Porém, segundo testemunhas, após o 

acidente funcionários da segunda promovida compareceram no local. A 

segunda promovente, JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, afirma que estava 

na garupa da moto da mãe, primeira promovente. Dado o horário, por volta 

das 12h30min, a primeira promovente, não conseguiu visualizar o fio 

ocasionando a queda. O fio estava baixo cruzando sobre a rua e, por 

causa da colisão o fio veio a arrebentar. Foram socorridas pelos 

bombeiros e foram levadas ao pronto-socorro. Por fim, afirma que deduziu 

que fosse de fio de telefone. O preposto da segunda promovida, JOÃO 

PAULO DIAS MOUCO, afirmou que foi enviado ao local do sinistro cerca de 

40 a 50 dias antes da primeira audiência do feito. Todavia, no local não 

tinha mais fiação caída. Pelas fotos não é possível afirmar que o fio de 

telefone da Telemont. Afirmou que, na época dos fatos, no bairro 

Tarumãs, onde ocorreu o sinistro, não há rede construída da OI havendo 

apenas um projeto. Contudo, há rede instalada na Rua Carlos Eduardo. A 

testemunha, ROSELI ANGELO DA SILVA, esclareceu que, no dia do 

acidente, estava voltando para sua casa atrás das promoventes e viu o 

acidente e, neste momento não havia entendido como ocorreu a queda, 

somente ao se aproximar é que viu o fio. Conversou com as Requerentes. 

Os demais espectadores ligaram para a Polícia, para os Bombeiros e para 

a OI. Afirmou que o acidente ocorreu na Av. Amélia. Indagada se seria 

possível saber o proprietário da fiação informou que o pessoal, 

presumidamente da aglomeração que se formou, estava ligando para a OI 

ou para a Telemont. Por fim, esclareceu que na região é comum sempre ter 

algum fio caído e, de vez em quando, carros de manutenção estão lá para 

fazer reparos. Como destacado, a controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a propriedade da fiação que causou o acidente que vitimou as 

promoventes. É certo que a primeira promovida, OI S/A, é a operadora de 

telefonia fixa atuante nesta Comarca de forma isolada e que a segunda 

promovida, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A 

presta-lhe serviços. Ao longo da instrução processual restou apurado que 

o sinistro ocorreu na Av. Amélia, logo ainda que as promovidas tenham 

divergências entre si no que diz respeito a exitir ou não instalação de 

cabos na Rua Carlos Eduardo, local de domicílio das promoventes, 

torna-se impertinente. A prova testemunhal produzida foi suficiente hábil a 
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demonstrar a ocorrência do sinistro. Por seu turno, nenhuma das 

promovidas satisfatoriamente demonstrou que a fiação que atingiu as 

promoventes não lhes pertencia. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. 

MOTOCICLISTA QUE SE CHOCA COM CABO DE TELEFONIA SUSPENSO 

EM MEIO À PISTA DE ROLAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR 

EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA 

DO ACIDENTE INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DE QUE O CABEAMENTO PERTENCIA A EMPRESA 

DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À EMPRESA RÉ. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. 

NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. […] A relação existente entre as partes é 

consumerista, estando, portanto, de um lado o consumidor por 

equiparação ou bystander (arts. 2º e 17 do CDC), que, apesar de não ser 

consumidor direto, acabou por sofrer as consequências da falha na 

prestação do serviço, e do outro, o fornecedor do serviço (art. 3º do 

CDC), conceituados no Código de Defesa do Consumidor. Encontram-se 

presentes os requisitos para inversão do ônus da prova e também a 

hipossuficiência técnica do autor. Com efeito, o fornecedor está em 

melhores condições de realizar a prova de fato ligada à sua atividade, 

vislumbrando-se maior facilidade por parte da concessionária em 

comprovar se o cabo que deu causa ao acidente era ou não de sua 

propriedade, eis que possui melhores condições de produzir prova 

envolvendo os equipamentos utilizados em sua própria atividade. Incumbia 

à ré desconstituir o fato constitutivo do direito do autor, afastando o nexo 

de causalidade, mas não o fez, apenas se limitando a afirmar que não há 

provas nos autos de que o fio é de sua propriedade, e que a Coelba é 

dona dos postes, devendo ela ser responsabilizada. […] (TJBA - AP: 

01789729620088050001, Relator: SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI 

AZEVEDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019 - 

grigo nosso). ACIDENTE DE TRÂNSITO. […] Concessionária ré que não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Concessionária ré que, na condição 

de prestadora de serviço público de telefonia, responde objetivamente 

pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de falha na manutenção 

de sua fiação telefônica. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF/1988. 

Associação ré que responde subjetivamente pelos danos sofridos pelo 

autor, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que a sua 

desídia no tocante à conservação das dependências do condomínio 

contribuiu para a ocorrência do acidente. Reponsabilidade solidária das 

rés. Artigo 942, caput, segunda parte, do Código Civil. […] (TJSP - AC: 

10018513620168260248, Relator: CARLOS DIAS MOTTA, VIGÉSIMA 

NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2019 - 

grifo nosso). A primeira promovida enquanto concessionária de serviço 

público responde de forma objetiva pelos danos causados aos 

consumidores, neste caso na modalidade por equiparação. Bem como em 

atenção ao disposto o art. 14 do CDC ante a ocorrência de fato do 

produto. Dos Danos Materiais A primeira promovente, FRANCISCA LOPES 

RIBEIRO, postulou pelo ressarcimento da importância de R$ 390,00 a título 

de gasto com o conserto do veículo e para tanto traz aos autos a guia de 

pedido de id nº 6656351 dos autos nº 1005303-57.2017.8.11.0015. Em 

contraposição a este pedidos a primeira promovida alegou a ausência de 

Boletim de Acidente de Trânsito e a apresentação de orçamento único. Por 

seu turno a segunda promovida não impugnou o recibo acima mencionado, 

limitando-se a postular pela compensação por ocasião do recebimento do 

seguro DPVAT. Há nos autos Boletim de Ocorrência registrado sob o nº 

2016.347716 perante a Polícia Civil desta Comarca e, cujos fatos foram 

corroborados por prova testemunhal devidamente compromissada tendo 

presenciado os fatos. Portando a dinâmica do sinistro está 

suficientemente provada não sendo a ausência de Boletim de Acidente 

lavrado por órgão diverso circunstância suficiente para afastar o dano 

material. A exigência de três orçamentos é mera construção 

jurisprudencial que visa trazer equilíbrio e efetuar condenação menos 

gravosa ao devedor. Neste sentido: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AUSENTE RECURSO, DENTRO DO PRAZO, CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA CONTRA A QUAL, EXPRESSAMENTE, ERA CABÍVEL A 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, TORNA-SE PRECLUSA A 

MATÉRIA, SENDO CERTO QUE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO 

SUSPENDE, TAMPOUCO INTERROMPE, O PRAZO PARA RECORRER. 

Presume-se a culpa daquele que desrespeitou a sinalização PARE quando 

acontece um acidente como o do caso sob exame, incumbindo-se ao 

motorista que vinha pela via secundária demonstrar eventual culpa 

exclusiva ou concorrente do motorista que trafegava na via preferencial. 

A exigência de três orçamentos é uma criação da jurisprudência para que 

se encontre uma forma de o veículo ser reparado da maneira menos 

gravosa ao devedor. Não há nos autos nenhum indício que desabone o 

valor apresentado pela autora, a qual comprovou a despesa por meio dos 

documentos que acompanharam a inicial. Desprovido o recurso, de 

majorar-se o valor dos honorários. Recurso desprovido, com observação. 

(TJSP - AC: 10045248420178260565, Relator: LINO MACHADO, 

TRIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/03/2019 - grifo nosso). Poderia qualquer das promovidas apresentar 

outros orçamentos visando questionar discrepâncias quanto a danos 

materiais sofridos, valores de mercado, equivalência entre os danos 

apresentados nas fotos e peças inclusas no id nº 6656351; todavia, a 

primeira promovida optou por apenas manifestar sua irresignação sem 

efetivamente refutar o pedido de conserto do veículo. O acidente que 

vitimou as promoventes decorreu de colisão com fio suspenso em altura 

incompatível com a segurança dos transeuntes que provocou desequilíbrio 

na motocicleta conduzida pela primeira promovente levando-as ao chão. 

No orçamento trazido aos autos pela primeira promovente consta, em 

síntese, apenas itens alocados na frente do veículo (guidão, paralama 

dianteiro, farol, retrovisor etc) e, logo, consistentes com as imagens de id 

nº 6656400, 6656430 e 6656465 que evidenciam uma motocicleta com 

danos apenas em sua parte frontal. Forte em tais razões comporta 

acolhimento o pedido de danos materiais em razão da ausência de 

qualquer evidência a demonstrar que referidos valores destoam da prática 

do mercado ou que não condizem com os danos demonstrados. Dos 

danos morais e estéticos O dano moral encontra-se seguramente 

presente ante a prova da ocorrência de lesões corporais sofridas pelas 

promoventes em virtude do acidente. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão em cruzamento de via preferencial e 

secundária. Alegação das rés de inexistência de placa de ?pare? na data 

do evento não comprovada suficientemente. Acidente ocorrido em 

uruguaiana. Demandada residente em itaqui, o que impunha maior cuidado, 

pois afirmou desconhecer o trânsito de uruguaiana. Velocidade excessiva 

da autora não comprovada. Culpa pelo evento exclusivamente da ré. 

Responsabilidade solidária da condutora e proprietária do veículo, que 

sequer questiona a sua legitimidade para responder pelo evento. Danos 

materiais devidamente comprovados, relativos à franquia do veículo, 

locação de automóvel e corridas de táxi. Dano moral configurado na 

hipótese em apreço. Lesões corporais. Evento ocorrido na noite de 

24/12/2015, frustrando as comemorações natalinas da autora. Situação 

que constitui excepcionalidade, a potencializar o sofrimento da autora. 

Quantum indenizatório majorado para R$3.000,00. Recursos das rés 

desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido. (TJRS - RINOM: 

00477573320198219000, Relator: LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

29/10/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 4.000,00 para cada promovente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Quanto ao dano estético a causa de pedir se 

restringe a cicatriz no pescoço decorrente da colisão com o fio de 

telefone. Pela dinâmica do acidente somente a primeira promovente, 

FRANCISCA LOPES RIBEIRO, poderia ter sofrido tal lesão, eis que a 

segunda promovente, JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA, estava na garupa. 

A cumulação entre dano moral e dano estético é assunto pacificado 

através da Súmula 387, STJ. Enquanto aquele trata da ofensa ao 

psicológico da vítima, o dano estético trata da alteração ou deformação no 

corpo da vítima, tais como cicatrizes e amputações. No caso concreto a 

primeira promovente, como resultado da colisão com o fio de telefone, está 

com uma cicatriz no pescoço, local onde o fio entrou em contato. A lesão 

que fundamenta a causa de pedir da primeira promovente se deu em área 

visível que dificilmente poderia ser ocultado ou disfarçado. Vide: 

INDENIZATÓRIA. Acidente causado por cabo de energia elétrica em altura 

fora do padrão. Interrupção da trajetória de motociclista, atingido pelo fio 
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de luz no pescoço, causando, ainda, a queda do veículo. […] Dano 

estético inconteste. Cicatrizes deixadas pelo infortúnio em local aparente. 

[…] (TJSC - APL: 0005712052009824003, Relator: RONEI DANIELLI, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/09/2016 

- grifo nosso). E, em caso análogo a jurisprudência pátria se manifestou: 

FATO DO SERVIÇO. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS EM MOTOCICLISTA 

QUE TEVE O PESCOÇO ATINGIDO POR CABO TELEFÔNICO SOLTO DO 

POSTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANO ESTÉTICO. 

ARBITRAMENTO. 1. O autor sofreu acidente ao ter um cabo de telefonia 

enrolado em seu pescoço enquanto pilotava sua motocicleta. 2. As lesões 

e suas consequências, a cicatriz de 19 cm em seu pescoço configuradora 

de dano estético, e os prejuízos com o que despenderá para o conserto 

da moto restaram cabalmente demonstrado nos autos. […] 4. Já os danos 

morais e estéticos são evidentes à espécie, haja vista que, além do susto, 

da insegurança, das dores e das lesões sofridas, o autor teve que alterar 

sua rotina para ficar internado, teve indicação de afastamento do trabalho 

por quinze dias, evidenciando a gravidade da situação, fez 

acompanhamento psicológico para se refazer do trauma. E ficou com uma 

cicatriz de 19 cm no pescoço, enquadrada como moderada pelo perito 

(nível 3 em uma escala de 1 a 7). Sentimentos e consequências que 

extrapolam os meros aborrecimentos e que configuram abalo psíquico 

passível de reparação. E corroboram prejuízo estético, igualmente passível 

de indenização. […] (TJSP - AC: 10039341220168260220, Relator: MELO 

COLOMBI, DÉCIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 27/08/2019 - grifo nosso). Igualmente ao dano moral, o dano 

estético não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Logo, soa 

razoavel arbitrar à primeira promovente, a quantia de R$ 7.000,00 

considerando o local e dimensão da cicatriz (ids nº 6656658, 6656676, 

6656696 e 6656729). Dispositivo Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: a) CONDENAR solidariamente 

as promovidas no pagamento da importância de R$ 390,00 a título de 

danos materiais devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, 29/10/2016, e incidência de juros moratórios fixados em 1% 

ao mês a partir da citação, 11/08/2017; b) CONDENAR solidariamente as 

promovidas no pagamento da importância de R$ 4.000,00 a título de danos 

morais, para cada promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC 

e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação 

desta sentença; c) CONDENAR solidariamente as promovidas no 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 a título de dano estético, para a 

primeira promovente, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta 

sentença; Deixo de condenar a parte autora a pagar as custas e as 

despesas judiciais, assim como honorários advocatícios, dada a isenção 

respectiva no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

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

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

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

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010008-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARTINS DE QUADROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por VILMAR 

MARTINS DE QUADROS em face de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. Ressai dos autos que as partes entabularam 

contrato de compra e venda de um imóvel urbano em 18/08/2014. Por 

opção do promovente pactuaram termo de rescisão do contrato em 

05/12/2017 (id nº 15849518) consignando a restituição de 77% do saldo 

adimplido a serem quitados. Referido percentual será pago após o término 

do contrato ou primeira revenda deste sendo restituido na quantia de 

parcelas equivalente as adimplidas pela promovente, ou seja, 28. Em sua 

contestação a promovida arguiu preliminar pela perda do objeto ante a 

realização de distrato e no mérito inaplicabilidade da Súmula 543, STJ e 

improcedência da demanda. A PRELIMINAR de PERDA DO OBJETO não 

prospera. Ainda que tenha havido a celebração de distrato entre as 

partes, existe pelo promovente, interesse em rever justamente as 

cláusulas do contrato original que embasa o distrato. Ou seja, a rescisão 

do contrato não extinguiu as cláusulas que a promovente entende como 

sendo abusivas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. Isto porque tais cláusulas, como por exemplo a retenção de 

23%, a restituição na quantia de parcelas equivalente às adimplidas, 

estavam presentes no contrato original e foram transportadas para o 

termo de rescisão e por isso ainda podem ser objeto de análise judicial. 

Neste sentido: APELAÇÃO. Ação revisional C.C. Pedido de danos morais 

C.C. Obrigação de fazer. CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL. […] 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CONTRATOS QUITADOS. Possibilidade de 

revisão dos contratos celebrados entre as partes, ainda que já extintos 

e/ou liquidados. Apelo provido. […] (TJSP - AC: 10000294820188260472, 

Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 26/02/2019 - grifo nosso). APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. OBJETO. […] MÉRITO POSSIBILIDADE DA REVISÃO. É 

possível a revisão de toda a contratualidade, a teor do que dispõe a 

Súmula 286 do STJ. Assim, conforme entendimento do STJ, esta Câmara 

tem decidido no sentido de ser possível a revisão de toda contratualidade, 

incluindo os contratos extintos pelo pagamento, novação ou renegociação, 

sob o fundamento de que as nulidades contratuais não se convalidam com 

o novo ajuste. […] (TJRS - AC: 02680912720188217000, Relator: JORGE 

MARASCHIN DOS SANTOS, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/12/2018 - grifo nosso). Desta forma REJEITO A 

PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Inicialmente afasto a incidência das disposições da Lei 

nº 13.786/2018 em observância ao disposto no art. 6º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro que assevera: Art. 6º A Lei em 

vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. Neste diapasão, ainda que a Lei nº 

13.786/2018 estabeleça novos parâmetros sobre o tema em comento, não 

se descura que sua aplicação caso concreto deve observar a necessária 

segurança jurídica do ato jurídico perfeito entabulado entre as partes ao, 

em 17/08/2013, celebrar contrato de compra e venda do imóvel em 

questão. Por oportuno destaca-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO 

NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. 

DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. […] 4. A questão 

concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei 13.786, 

de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por 

inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação 

imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos 

consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados 

posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. […] (TJDF - PROC: 

07323673720188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019 - grifo nosso). Em se tratando de 

relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas 

consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do 

referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao 

fornecedor em detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar 

que o parágrafo único da Cláusula 14ª (id nº 16668889, p. 2) conflita com 

entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusivado promitente 
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vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado se autoriza a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela promovente, por outro lado, tal 

restituição deverá ocorrer em parcela única. Ao passo que não há 

qualquer vedação legal para a aplicabilidade da Súmula 543, STJ ao 

presente caso em concreto. Em sua contestação as promovidas pugnam 

pelo abatimento no saldo credor dos valores de IPTU proporcional do ano 

de 2017. Nos termos da Cláusula 7ª (id nº 16668888 p. 4) incumbe ao 

comprador o pagamento de taxas, impostos e emolumentos que recaim 

sobre o imóvel a partir da assinatura do contrato; logo, enquanto o imóvel 

estava à disposição da promovente era seu ônus arcar com o IPTU 

proporcional do ano de 2017 na fração de 11/12 do valor total devido eis 

que o distrato foi pactuado entre as partes em 05/12/2017. Por fim, ao 

presente feito não incidirá o §2º a Cláusula 13ª que dispõe da 

remuneração por uso; isto porque referida cláusula é clara em aplicar-se, 

aos casos de reintegração de posse sendo contado à partir da 

inadimplência do comprador; logo, para que incida referido dispostivo 

contratual seria necessário que as partes Requerida tivessem promovido 

a competente rescisão contratual baseada na inadimplência do comprador, 

o que não é o caso dos autos. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a restituir 

a promovente, em parcela única, a importância de R$ 13.221,85, 

devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo vencimento das 

parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir 

da data de citação, após o desconto o valor devivo a título de IPTU 

proprocional ao ano de 2017 na fração de 11/12. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010867-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO OAB - MT25703/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. LUCAS FREIRE ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL em face de APPLE. Narrou o promovente que 

adquiriu um iPhone 7 em 05/12/2016. Contudo, em meados de agosto/2019, 

após efetuar a atualização do sistema, o microfone do aparelho começou 

a apresentar problemas impossibilitando a gravação de áudios e a 

realização de chamadas. Prossegue o promovente afirmando que entrou 

em contato com a promovido via telefone, 0800 761 0867, sendo-lhe 

apresentadas duas opções: enviar o aparelho para a assistência técnica 

arcando com os custos de envio ou adquirir um aparelho novo pelo valor 

de R$ 1759,50. A seguir o promovente afirma que buscou a assistência 

técnica autorizada da promovida nesta urbe e lá recebeu duas novas 

opções: uma tentativa de reparo sem garantia de sucesso e possível 

perdimento do bem ao custo de R$ 650,00 ou a aquisição de um aparelho 

novo ao custo de R$ 1.900,00. Ao que se extrai dos autos o promovente 

optou por um caminho diverso: ingressar de imediato com a presente 

demanda. Todavia, em razão de tais circunstâncias deve ser ACOLHIDA a 

preliminar de INCOMPETÊNCIA pela necessidade de perícia. A competência 

do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado 

pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. Em sua petição inicial o promovente colacionou notícia informando 

problema que afetou os telefones celulares, modelos iPhone 7 e iPhone 7 

Plus, e, ao que consta, com reconhecimento público pela própria 

promovida. Embasado em tal cenário fático o promovente, como visto, 

afirma que o seu aparelho celular padece do mesmo defeito motivo pelo 

qual faz jus a substituição do produto ou devolução integral do valor de 

mercado atualizado deste. Ocorre, como destaca a promovida, que não há 

nos autos efetiva prova de que o aparelho celular do promovente 

apresenta tal vício. Não se descura que, de fato exista vício no microfone, 

mas que possa ser causado por terceiros fatores. Neste cenário não 

basta o promovente invocar para si fato de conhecimento geral é 

imprescindível, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, que este faça 

prova do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que demonstre que o 

aparelho celular em questão apresenta o mesmo vício que os demais 

produtos que motivaram a matéria de id nº 22761366 e 22761369. Todavia, 

tal prova somente será produzida através de perícia técnica. Porém, a 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia. Em que pese a 

jurisprudência a seguir colacionada diga respeito à perícia grafotécnica, 

por certo o mesmo princípio se aplica às demais perícias, visto que estas 

sejam até mais complexas do que aquelas. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO EM NOME DO 

AUTOR. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. SEMELHANÇA DAS 

A S S I N A T U R A S .  N E C E S S I D A D E  D E  A N Á L I S E 

GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. PERÍCIA. INVIABILIDADE. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DO FEITO POR 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006004774, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016) Logo, 

temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o que pode ser 

declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de ordem 

pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. Vale 

consignar que o promovente apresentou nos autos diversos casos 

similares, inclusive alguns que possuem sentença reconhecendo o direito 

dos respectivos autores. Entretanto deve ser feita a devida distinção entre 

o caso do promovente e os apresentados a embasar sua tese. Tanto no 

caso objeto dos autos nº 0007995-92.2019..8.19.0002 (id nº 22761373) 

quanto no caso dos autos nº 1002117-62.2019.8.11.0045 (id nº 2276137) 

é de se destacar a existência de laudo técnico fornecido pela assistência 

técnica. Vide respectivamente: No dia 23 de fevereiro de 2019, o Autor foi 

até a loja física da Ré, no Shopping Village Mall, e conforme o laudo em 

anexo (DOC. 02), foi constatado um defeito na placa de áudio do aparelho 

celular, sendo recomendada a troca do aparelho pelo técnico (id nº 

22761373, p. 2 - grifo nosso). Na hipótese dos autos, presume-se que o 

vício indicado na inicial foi constatado pela autora em janeiro de 2019, mês 

em que ela encaminhou o produto à assistência técnica e que foi 

elaborado o laudo juntado nos autos. (id nº 22761374, p. 2 - grifo nosso). 

Por seu turno, como dito, o promovente optou por ajuizar diretamente a 

demanda. Deve-se, finalmente observar que o art. 18, §1º do CDC 

invocado pelo promovente, somente autoriza ao consumidor exercer seu 

direito de escolha, após oportunizado ao fornecedor o prazo de 30 dias 

para que o vício seja sanado, o que não ocorreu nos autos. O simples ato 

de entrar em contato com o fornecedor, seja via telefone seja via 

assistência técnica local, afirmar a existência de um vício e de plano exigir 

a troca imediata do aparelho ou ressarcimento, por certo não atende ao 

requisito legal. Portanto, ainda que não fosse imprescindível a 

necessidade de realização de prova pericial, como alegado pelo 

promovente, este seria carecedor de ação por falta de interesse de agir. 

Diante do exposto, ACOLHO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso II, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar o promovente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ODAIR 

JOSE SILVA CORRETOR - ME ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL em face de T J T SUPERMERCADOS LTDA – ME. A controvérsia 

dos autos reside na existência de danos morais em razão da 

apresentação antecipada de cheque pós-datado. Ressai dos autos que o 

promovente emitiu em favor da promovida o cheque nº 900364 no valor de 

R$ 1.500,00 na data de 10/02/2019 (id nº 18519259) contudo este foi 

apresentado e compensado em 01/02/2019. A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA deve ser rejeitada. É confesso pelo promovido 

que este endossou o título de crédito em questão a terceiro que por sua 

vez apresentou o cheque para compensação. Sobre o tema o C. STJ tem 

firmado entendimento no sentido de que o terceiro que apresenta o título é 

parte ilegítima para a ação que visa o ressarcimento de danos por tal ato. 

Neste sentido: DIREITO CAMBIÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CHEQUE PÓS-DATADO. PACTUAÇÃO EXTRACARTULAR. COSTUME 

CONTRA LEGEM. BENEFICIÁRIO DO CHEQUE QUE O FAZ CIRCULAR, 

ANTES DA DATA AVENÇADA PARA APRESENTAÇÃO. TERCEIRO DE 

BOA-FÉ, ESTRANHO AO PACTUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS 

CONTRATUAIS. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se 

aos princípios, caros ao direito cambiário, da literalidade, abstração, 

autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções 

pessoais a terceiros de boa-fé. 2. Com a decisão contida no REsp. 

1.068.513-DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado na 

jurisprudência desta Corte a ineficácia, no que tange ao direito cambiário, 

da pactuação extracartular da pós-datação do cheque, pois 

descaracteriza referido título de crédito como ordem de pagamento à vista 

e viola os princípios cambiários da abstração e da literalidade. 3. O 

contrato confere validade à obrigação entre as partes da relação jurídica 

original, não vinculando ou criando obrigações para terceiros estranhos 

ao pacto. Por isso, a avença da pós-datação extracartular, embora não 

tenha eficácia, traz consequências jurídicas apenas para os contraentes. 

4. Com efeito, em não havendo ilicitude no ato do réu, e não constando na 

data de emissão do cheque a pactuação, tendo em vista o princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais e os princípios inerentes aos títulos de 

crédito, não devem os danos ocasionados em decorrência da 

apresentação antecipada do cheque ser compensados pelo réu, que não 

tem legitimidade passiva por ser terceiro de boa-fé, mas sim pelo 

contraente que não observou a alegada data convencionada para 

apresentação da cártula. 5. Recurso especial provido. (REsp 884.346/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

06/10/2011, DJe 04/11/2011 - grifo nosso). A premissa básica aqui é a de 

que a prática popular de se utilizar o “bom para” ou ainda emitir o título de 

crédito já em data futura não tem amparo legal em razão da natureza do 

título de crédito de ordem de pagamento à vista. Contudo, havendo tal 

pacto entre as partes devem estas cumprirem a avença. Neste sentido 

não há que falar em ilegitimidade passiva do promovido motivo pelo qual 

REJEITO a preliminar suscitada. Não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O tema em 

questão encontra-se sumulado pelo STJ nos seguintes termos: Súmula 

370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 

pré-datado. Via de regra a apresentação antecipada do título de crédito 

enseja danos morais in re ipsa. Contudo, não se pode olvidar que a parte 

requerente é pessoa jurídica, portanto, somente sua honra objetiva pode 

ser passível de ofensa moral por ato ilícito. Em sua petição inicial a 

promovente aduz que o dano moral se concretizou em razão da 

insuficiência de fundos ocasionada pelo desconto antecipado do título de 

crédito. Narrou que na data da compensação possuía saldo em conta que 

foi suficiente para compensar o cheque em questão, contudo, referido 

valor era destinado para quitação de dívida diversa. Tal dívida afirma a 

promovente tratava-se de rescisão contratual e que, por não quitar os 

haveres na data em questão sofreu reclamatória trabalhista pelo 

pagamento intempestivo. Contudo, tal fundamentação não se sustenta. No 

id nº 19893368 a promovente colaciona Aviso-prévio referente a 

funcionária LORIANE MONTEIRO BORGES datado de 28/11/2018. Portanto, 

a dispensa efetivou-se em 28/12/2018. O art. 477, §6º da CLT dispõe: Art. 

477 […] § 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a 

comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o 

pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo 

de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do 

término do contrato (grifo nosso). Portanto, o prazo final para a quitação 

das verbas trabalhista seria até 07/01/2019. Considerando que a 

compensação antecipada ocorreu em 01/02/2019 não se vislumbra o nexo 

causal entre a conduta imputada ao promovido e a eventual demanda 

trabalhista, a qual sequer foi efetivamente comprovada, sofrida pelo 

promovente. O próprio STJ tem adotado cautela quanto a indenização em 

tais casos. Vide: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A súmula 

370/STJ goza de presunção relativa, ou seja, para caracterização do dano 

moral, imprescindível que, de fato, a apresentação antecipada de cheque 

pós-datado ocasione algum prejuízo ao emitente do título de crédito. 

Precedentes. Em que pese o entendimento de os danos morais 

prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de 

presunção relativa, que não pode prevalecer ante à existência de 

elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não 

causou os prejuízos alegados. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, 

AgRg no AREsp 287.762/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016). E, no presente caso, 

não restou evidenciado qualquer ato passível de macular a honra objetiva 

da pessoa jurídica promovente. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001212-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNES MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

COBRANÇA proposta por ANNES MARIA RODRIGUES DA SILVA em face 

de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos auto cinge-se quanto a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito. Ressai dos 

autos que a parte Promovente foi aprovada para o cargo de atendente de 

creche, Referência CE-02, conforme termo de posse e de entrada em 

exercício datada de 10/03/2005 até maio/2015 quando foi exonerada. Por 

seu turno o MUNICÍPIO DE SINOP suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e 

de prescrição. No mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Da Preliminar 

de Ilegitimidade ativa Sustenta a parte Promovida que a parte Promovente 

ingressou nos quadros do serviços público após a implantação da URV 
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em 1994. Logo não lhe assistiria direito ao percebimento da conversão. Em 

26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao 

Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final para a 

percepção da URV quando o cargo do agente público passar por uma 

reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a 

Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. Portanto, até 

referida data haverá a incidência da incorporação dos 11,98% ou do 

índice obtido em cada caso. Ademais, o reajuste postulado pela parte 

Promovente diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor 

individualmente considerado. Portanto, a data de ingresso no serviço 

público não afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em 

vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de 

VANTAGEM PESSOAL. Neste sentido vide: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 

11,98%. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. 

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM 

EXERCÍCIO NA DATA DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a diferença relativa à 

conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores 

empossados após o advento da Lei nº 8.880/94" (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 22/10/2010). […] 

(STJ, AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013 - grifo nosso). Da 

Prescrição - Não Incidência De fato, o art. 1º do Decreto nº 20910/1932 

dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se 

de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, 

logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é 

de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercurssão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação inciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 01/11/2016, dentro do prazo 

quinquenal considerado a partir da edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. 

Contudo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal a cobrança dos 

valores pretéritos está limitada aos 5 anos imediatamente antecedentes à 

distribuição da demanda, ou seja, a presente ação alcançará apenas as 

verbas vencidas até 01/11/2011. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

quanto a ILEGITIMIDADE ATIVA e ACOLHO a PRELIMINAR quanto à 

PRESCRIÇÃO para DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a 

Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da 

data da distribuição da ação. Não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Do mérito A 

Lei nº. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste modos os servidores 

públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por 

exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da 

Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem 

remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. A 

pretensão do promovente comporta parcial acolhimento, ante o 

entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, 

nos ditames da Lei nº 8.880/1994, devendo-se considerar a data do 

efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 
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em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). No caso em concreto, conforme jurisprudência 

do STF anteriormente citada os servidores públicos possuem direito a 

recomposição da URV até a data da edição da lei que reestrutura suas 

carreiras e, para este Município, tal marco é 21/12/2011. Por outro turno, a 

parte Promovente ajuizou a presente demanda em 01/11/2016, ou seja, 

implicando que eventuais verbas devidas anteriormente à 01/11/2011, 

estão prescritas por força do prazo quinquenal aplicável à espécie. Logo, 

assiste à promovente o direito de percebimento das recomposição da URV 

e devidos reflexos somente entre o período de 01/11/2016 e 21/12/2016. 

Por fim, insta consignar que nos cálculos apresentados pela parte 

Promovente houve a inclusão do adicional de antiguidade e merecimento. 

Contudo, referido adicional não se encontra elencado nos pedidos da 

exordial. Da atualização monetária Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o 

STF declarou vários incisos e expressões do art. 100 da Constituição 

Federal inconstitucionais, dentre eles o §12, que determinava que a 

correção monetária e os juros de mora no caso de atraso, deveriam 

adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança, o 

que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, da Lei nº 

9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, voltando 

a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia JUROS de 

MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09 

(ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo IPCA-E – Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o efeito prospectivo 

com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, que só se referem à 

situações jurídicas já consolidadas (precatórios expedidos ou pagos), e 

não a títulos a serem constituídos, como no presente feito. Sobre o tema, 

colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. TJMT, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 

N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR 

ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. 

INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 

11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato 

aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, 

contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 

14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, 

nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, 

os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em 

que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento 

dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão 

somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário 

interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de 

mora, como consectários legais da condenação principal, possuem 

natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 

bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não 

há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida 

pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não 

há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do 

Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para 

que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria 

relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco 

se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham 

sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos 

da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 11/02/2014 - Segunda 

turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Do Dispostivo Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente 

à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração limitada ao período de 01/11/2016 

até 21/12/2016; b) CONDENAR a promovida no pagamento da importância 

total original de R$ 413,65; c) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 

6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, 

tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido 

inseridos no patrimônio dos servidores; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; Deixo de condenar a promovida no pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007243-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JOAO 

ROBERTO SCHIRACH SILVEIR move AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 

C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de LOTEADORA ASSAI S/S LTDA. Em sua petição 

inicial a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de 

um imóvel situado no Jardim Portinari em 22/04/2014. Após a celebração 

afirma que adimpliu a entrada no valor de R$ 7.500,00 e 48 parcelas. Em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 348 de 721



sede de contestação a promovida suscitou INCOMPETÊNCIA em razão do 

VALOR DA CAUSA. A qual deve ser acolhida, porém sob outro 

fundamentado. A promovia sustenta que, por tratar-se de rescisão 

contratual o valor da causa deverá corresponder ao valor do contrato, ou 

seja, R$ 100.868,60. Todavia, este Juízo possui o posicionamento de que 

o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pelo 

autor, isto é, ao valor que pretende se ver ressarcido, inclusive com 

supedâneo no Enunciado nº 39 do FONAJE. No id nº 15175087 a 

promovida trouxe aos autos relatório de pagamentos que demonstram a 

quitação de um valor de R$ 55.018,48. Ainda que se fosse considerado o 

valor singular da parcela sem qualquer reajuste contratualmente previsto, 

tal valor corresponderia a R$ 45.647,08. Logo, tem-se que a presente 

demanda extrapola o teto do Juizado Especial fixado no art. 3º, inciso I da 

Lei nº 9.099/1995. É importante ressaltar que a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Diante 

do exposto, ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA para JULGAR EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. REVOGO 

a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 14365364. Deixo de condenar 

o promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007535-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EDUARDO SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR BRUNO SILVA OAB - MG183123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINGA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROMILDO URBANSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHOGER MARTIN RODRIGUES SILVA OAB - PR33125 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DIEGO 

EDUARDO SCHENATTO move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face de MARINGA TRAVEL VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME e ROMILDO URBANSKI. A controvérsia dos autos 

cinge-se no dever de restituir valores pagos por serviços não prestados. 

O promovente em sua peça inaugural afirma que adquiriu, em 09/05/2018, 

do segundo promovido, ROMILDO URBANSKI, a quantia de US$ 2.500,00 

em razão de ter adquirido programa de intercâmbio programado para 

02/06/2018 e 30/06/2018. Conforme recibo encartado no id nº 20434751 

pela quantia de moeda estrangeira supra o promovente pagou aos 

promovidos a importância de R$ 8.625,00 programada a entrega da moeda 

para 28/05/2018, o que não ocorreu. Afirma que o segundo promovido, do 

valor pago, restituiu parcialmente a importância de R$ 5.500,00 e restando 

pendentes R$ 3.125,00. Em sua contestação a primeira promovida, 

MARINGÁ TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, suscitou preliminar 

de ilegitimidade passiva e incompetência. No mérito negou que efetue 

serviços de câmbio de moedas. Questionou a autenticidade da assinatura 

atribuída ao segundo promovido no recibo de id nº 20434751 eis que na 

época de sua confecção não mais era proprietário da primeira promovida. 

Por fim, afirmou pela inexistência de danos morais. O segundo promovido, 

devidamente citado via AR (id nº 21592064) não compareceu na audiência 

de conciliação (id nº 21546852). Inicialmente DECRETO a REVELIA do 

segundo promovido, ROMILDO URBANSKI, com fulcro no art. 20 da Lei nº 

9.099/1995. Porem deixo de aplicar-lhe seus efeitos em razão da 

pluralidade de réus sendo que um destes ofertou contestação (art. 345, 

inciso I do CPC). Inaplicável a REVELIA à primeira promovida visto que esta 

compareceu na audiência de conciliação em observância ao já citado art. 

20 da Lei nº 9.099/1995. Não obstante a certidão de id nº 21900347 ateste 

a indisponibilidade da Plataforma PJe apenas entre às 21:16:00 e às 

23:48:13. Considerando que, dentre as alardeadas facilidades do 

processo virtual está a possibilidade de peticionamento a qualquer 

momento. Sobre o tema dispõe o art. 10 da Lei nº 11.419/2006: Art. 10. A 

distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e 

das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo 

eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e 

privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria 

judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, 

fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1º Quando o ato 

processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de 

petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 

24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2º No caso do § 1º deste artigo, 

se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, 

o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à 

resolução do problema (grifo nosso). Extrai-se tal conclusão da legislação 

supra. Ainda que o Sistema PJe estivesse disponível nas 21h anteriores 

do termo ad quem do prazo contestatório é fato que, aproximadamente, 

das 21h até próximo às 0h o sistema esteve indisponível o que prorroga o 

prazo contestação para o dia útil subsequente, ou seja, 18/07/2019. As 

PRELIMINARES suscitadas não prosperam. Não há que se falar em 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira promovida se, ao tempo da transação 

comercial, o segundo promovente integrava seus quadros societários. Por 

fim, dispensável a realização de perícia grafotécnica se a assinatura 

constante nos documentos de ids nº 20434751 e 21900140 são idênticas. 

REJEITADAS as preliminares, passo a análise do mérito. Por intermédio de 

alteração contratual (id nº 20434755, p. 13-17) o segundo promovido 

ingressou no quadro societário da primeira promovida em 23/11/2016 e 

retirou-se do quadro societário em 25/06/2018 (id nº 20434755, p. 31-34) 

corroborado pelo documento de id nº 21900140 juntado pela primeira 

promovida. Uma vez que a transação cambial discutida nos autos ocorreu 

em 09/05/2018, mesmo que prevista para finalização em 28/05/2018, 

torna-se incontroverso que o segundo promovido constava formalmente 

no quadro societário da primeira promovida. E nestas circunstâncias, em 

razão da existência de relação de consumo travada entre as partes, todos 

os envolvidos na cadeia de fornecimento são solidariamente chamáveis à 

reparar o dano. Por ventura se a primeira promovida, na pessoa das 

demais sócias não tinha ciência das atividades cambiais desempenhadas 

pelo segundo promovido é questão que deve ser aborda em eventual ação 

de regresso em face deste. Há prova da negociação, porém não há prova 

da efetiva entrega da moeda estrangeira. De outro norte, incabível o 

pedido de reparação moral. As circunstâncias que cercam a presente 

demanda limitam-se ao mero descumprimento contratual que por si só não 

é hábil a ensejar danos morais. Ainda que vigore a inversão do ônus da 

prova, tal benesse não isenta o consumidor de fazer prova mínima nos 

autos. Nesta esteira de pensamento a parte promovente limitou-se a 

alegações de ofensa moral sem qualquer lastro probatório mínimo. Em sua 

petição inicial afirma que, por causa do inadimplemento do segundo 

promovido, necessitou adquirir moeda estrangeira de outro fornecedor 

pagando cotação maior em razão da flutuação do cambio. Porém não 

trouxe aos autos nenhuma evidência de tal alegação ou ainda em que tal 

fato afetou seu intercâmbio. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONDENAR as promovidas a solidariamente 

pagarem ao promovente a importância de R$ 3.125,00 devidamente 

atualizado pelo INPC a partir da data prevista para a entrega, 28/05/2018 e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da 

citação. Deixo de condenar as promovidas no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. PAULO 

JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS move AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA em face de VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. A parte Requerente afirma que pactuou contrato 

para a aquisição da unidade 36 do Empreendimento Garden Monte Libano, 

Edifício Torre02, na Rua das Brisas,nº45, em Cuiabá/MT em 01/05/2014. 

Após a celebração adimpliu com o valor de R$ 27.787,35. Em razão da 

dificuldade financeira postulou pela rescisão contratual com a restituição 

dos valores pagos limitando a multa à fração de 10%. A PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA em razão do VALOR DA CAUSA não prospera. O art. 

292, CPC estipula: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; […] V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Assim, pela análise 

dos pedidos e da causa de pedir formulada pela parte Requerente em sua 

inicial, é a restituição dos valores já pagos em razão da rescisão 

contratual. Referido valor trata-se de proveito econômico pretendido pela 

parte Requerente com a presente demanda e que deverá corresponder ao 

valor da causa, como de fato o fez, observando ainda o disposto no 

Enunciado nº 39 do FONAJE: ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º 

da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão 

econômica objeto do pedido. A cláusula 10.4 do contrato (id nº 11510309) 

entabulado entre as partes dispõe: 10.4. A parte que der causa a rescisão 

contratual ficará sujeita ao pagamento de multa rescisória a razão de 10% 

do valor do contrato, devidamente atualizado com base nos índices ora 

contratados. 10.4.1. Se o ADQUIRENTE der causa rescisão, além da multa 

de 10%, deverá pagar ainda a INCORPORADORA, cumulativamente, todas 

as despesas a vidas para comercialização da unidade, aqui já prefixadas 

em 6%, somados os custos com marketing e publicidade, aqui já 

prefixados em 3%, impostos, aqui já prefixados em 11%, sempre 

calculados sobre o valor atualizado do imóvel, como faculta o os artigos 

389 e 395 do Código Civil, valores estes que serão abatidos do preço já 

pago, e o eventual saldo restante será devolvido ao ADQUIRENTE no 

prazo de 180 dias contados da rescisão, devidamente corrigido pelo INCC, 

apurado pela FGV na forma do item 6.2.2, A e B, por meio de depósito 

bancário na conta a ser indicada, servindo respectivo comprovante como 

prova da quitação, independentemente de qualquer outro declaração de 

vontade do ADQUIRENTE. Em se tratando de relação de consumo o art. 51, 

CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por 

abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela cláusula que 

estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do 

consumidor. Neste ponto cumpre observar que a previsão de restituição 

após 180 dias da rescisão contratual conflita com entendimento pacífico 

do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato ainda ocorre 

a retenção de 20% sobre o valor atualizado do imóvel à título de despesas 

administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. O promovente 

deve arcar com a respectiva multa contratual por rescisão do contrato a 

que deu causa. Todavia a fixação no patamar de 30% revela-se elevada e 

em dissonância com os parâmetros adotados pelo E. TJMT. Este Juízo 

seguindo os parâmetros acima estabelecido e considerando que houve o 

adimplemento de 14 parcelas de um total de 50 entende ser razoável a 

fixação de multa equivalente a 20% do saldo credor. Logo, se o 

promovente adimpliu a importância total de R$ 27.787,35 terá direito à 

restituição da importância de R$ 22.229,88. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a restituir 

ao promovente, em parcela única, a importância de R$ 22.229,88 

devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo vencimento das 

parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir 

da data de citação. Deixo de condenar o promovente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010692-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1010692-52.2019.8.11.0015 REQUERENTE: CLEBER ARALDI. 

REQUERIDOS: AGUAS DE SINOP S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 
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Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAMAR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS VOSNIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. EDINAMAR NOGUEIRA move AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face 

de CLOVIS VOSNIACK. A controvérsia dos autos cinge-se a compra e 

venda de um veículo no qual o promovido teria incorrido em inadimplência. 

Narrou a promovente que, no ano de 2013, vendeu para o promovido um 

veículo Escort pelo valor de R$ 5.000,00 e o pagamento seria através de 

um barco a ser confeccionado pelo promovido. Em sede de contestação o 

promovido negou que tenha entabulado negócio jurídico com a promovente 

ensejando a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a 

improcedência da demanda. A promovente, por ocasião da impugnação à 

contestação, refutou as teses defensivas trazendo aos autos cópia do 

contrato de compra e venda, autorização de transferência preenchida e 

comunicação de venda encaminhada ao DETRAN local (id nº 9016091). 

Uma vez que a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA confunde-se com 

a própria defesa de mérito postergo sua análise. Durante a audiência de 

instrução a promovente (id nº 15763593) afirmou que, na época a 

promovente necessitava vender o veículo e o promovido buscava adquirir 

um para um funcionário deste e, por este motivo o recibo do veículo foi 

assinado em favor do funcionário do promovido que trabalhava na 

chácara do promovido. Uma vez que as partes sempre mantiveram 

contato o negócio foi concluído sendo acertado o pagamento através da 

entrega de um barco a ser confeccionado pelo promovido no valor de R$ 

5.000,00. Prosseguiu a promovente afirmando que o veículo foi repassado 

ao filho do promovido e posteriormente abandonado na oficina mecânica. 

Esclarece que a transferência não foi concluída pois o CPF informado não 

correspondia ao nome indicado para a transferência. Por fim, afirmou que 

não utilizou o prazo contratualmente previsto de 90 dias para a rescisão 

contratual por ausência de conhecimento. Na época era o cônjuge da 

promovente quem estava a frente das tratativas. Por seu turno o 

promovido (id nº 15763596) negou que tenha negociado a aquisição do 

veículo e negou que conheça o terceiro adquirente. Aduz que referido 

veículo foi vendido a terceiro e este limitou-se a acompanhar o esposo da 

promovente para levar o veículo na oficia mecânica para averiguar 

eventuais defeitos. Quando questionado sobre o contrato de id nº 

9016091, p. 1 afirmou (01min03s até 01min50s): Juiz Leigo: Tem aqui, no 

processo, juntado um contrato de compra e venda da dona EDINAMAR e 

do senhor. O senhor saberia... o senhor chegou a assinar esse contrato? 

Requerido: Eles... pedi se tinha contrato... ficaram de levar uma via para 

nós lá na AF, mas nunca recebi isso. Juiz Leigo: Mas é um contrato... pro 

senhor? Requerido: Não é pra essa terceira pessoa. Juiz Leigo: E porque 

que levaria pro senhor então o contrato? Requerido: Esse... era um menino 

que trabalhou com nós uma época que tava comprando esse carro, essa 

terceira pessoa. Juiz Leigo: Então o senhor conhecia essa terceira 

pessoa? Requerido: Ele era uma pessoa que andou no sítio lá. Ele tava 

comprando esse carro, mas eu não sei... não tenho conhecimento, assim 

não sei. Foi preenchido o recibo no nome dele. Por fim, negou que o 

veículo tenha ficado por algum tempo com o filho deste, mas confirma que 

assinou um contrato quando acompanhou o esposo da promovente para 

deixar o veículo na oficina apesar de não ter recebido uma cópia do 

contrato. O informante, MAELSIO RONALDO FERREIRA (id nº 15763594), 

afirmou que trabalhou para o promovido durante o período em que houve a 

negociação do veículo. Alegou que viu um veículo Ford Escort azul na 

oficina do promovido, foi removido para a chácara e após retornar foi 

colocado embaixo de uma árvore no barracão da firma. Finda a instrução 

processual é de se reconhecer a procedência parcial dos pedidos 

formulados pela promovente. A narrativa fática do promovido ao longo do 

presente feito sofreu sensíveis mudanças. Inicialmente em sua 

contestação negou, veementemente que tivesse entabulado compra e 

venda do veículo em questão com a promovente. Contudo, em seu 

depoimento pessoal este iniciou negando que conhecesse o real 

adquirente do veículo, passou para a afirmação de que referida pessoa 

teria trabalhado brevemente para este e, ao final, reconhece que ao deixar 

o veículo na oficina mecânica assinou um documento, mas que não 

recebeu uma via. Logo é perfeitamente possível inferir que o contrato de id 

nº 9016091, p. 1, conforme confessado, foi assinado pelo promovido. 

Neste diapasão incumbia ao promovido o ônus em demonstrar fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora consoante art. 373, 

inciso II do CPC. Porém o promovido limitou-se ao campo das arguições 

sem qualquer lastro probatório minimo a amparar-las. Nesta esteira de 

pensamento deve ser o promovido reconhecido como devedor da 

importância original de R$ 5.000,00, bem como da obrigação acessória de 

transferir o veículo. Entretanto não se vislumbra a ocorrência de danos 

morais. Não se ignora que o negócio entabulado entre as partes ocorreu 

em 2013, precisamente em 29 de janeiro; porém, a promovente confessa 

em seu depoimento pessoal que a inércia em adotar medidas extrajudiciais 

ou judicias de forma prévia se deu a seu desconhecimento do teor do 

contrato. Logo, ainda que o promovido tenha se esquivado da obrigação 

contratualmente prevista não se ignora que a promovente possui parcela 

de culpa. Isto posto, REJEITO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA e, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR o promovido a pagar a importância de R$ 5.00,00 devidamente 

atualizado pelo INPC a partir da data prevista para a entrega, 29/01/2013 e 

incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da 

citação; bem como, no prazo de 30 dias, a efetuar a transferência do 

veículo Ford Escort, 1998/1998, azul, placa JYW-0857, Chassi nº 

8AFZZZEFFWJ001687, Renavam nº 702315893 junto ao órgão de trânsito 

quer seja para o nome do terceiro JOÃO BATISTA DE SOUZA ou para o 

nome deste, caso reste impossibilitada a transferência para aquele, sob 

pena de fixação de multa-diária por ocasião do cumprimento da sentença, 

conforme autorizado pelo art. 536 e 537, ambos do CPC. Deixo de 

condenar o promovido no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ANDRE 

RODRIGO DE SOUZA ajuizou AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO, C/C 

DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA em face de L. A. M. FOLINI COBRANÇAS - ME e 

RODRIGO STABILE ESCANHUELA – EPP. A controvérsia dos autos 

cinge-se em alegada propaganda enganosa. Narra o promovente que 

entrou em contato com a primeira promovida, L. A. M. FOLINI COBRANÇAS 

– ME, sendo lhe informando que estaria adquirindo um curso online na 

área de enfermagem com professores certificados e que após 6 meses 

de curso seria encaminhado a estágio em empresa conveniada. Porém, 

após efetivar a contratação, teria descoberto que o curso tratava-se 

apenas de livros didáticos fornecidos pela segunda promovida, RODRIGO 

STABILE ESCANHUELA – EPP , e postulou a desistência da contratação. A 

primeira promovida sustentou que ofertou ao promovente a aquisição de 

uma coleção de livros técnicos de enfermagem e acesso ao aplicativo 

Bookplay que, em razão da oferta tornou-se brinde. Prossegue aduzindo 

que o pedido de cancelamento foi formulado fora do prazo legal. Postula 

pela improcedência da demanda. Por seu turno a segunda promovida 

suscitou preliminar de ilegitimidade passiva que confunde-se com o mérito. 

Em sua antítese afirma que não comercializou qualquer produto para o 

promovente e que toda a negociação foi efetuada entre este a primeira 

promovida. Segue afirmando que no aplicativo desenvolvido por esta 

possui diversos cursos e foi o acesso a esse aplicativo que a primeira 

promovida comercializou. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA não 

prospera. Apesar da segunda promovida afirmar que não ofertou qualquer 

produto ao promovente, mas confirma que possui parceria com a primeira 

promovida na oferta do aplicativo Bookplay, tanto que este encontra-se 

incluso no produto ofertado pela primeira promovida ao promovente. E, 

deste modo, resta cristalino que a segunda promovida, integra a cadeia de 

fornecimento e, em observância ao CDC, é solidariamente responsável por 

eventuais vícios da relação de consumo. Desta forma, REJEITO a 

preliminar suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Como destacado a controvérsia dos presentes autos 

consiste em verificar a ocorrência de propaganda enganosa. Em sua 

exordial o promovente afirma que lhe foi vendido um curso online de 

técnico de enfermagem com estágio incluso. Por seu turno a primeira 

promovida afirma que a oferta apresentada consistia em livros técnicos e 

acesso gratuito à plataforma Bookplay. No id nº 15263399 a primeira 

promovida trouxe aos autos gravação havida entre funcionária desta e o 

promovente no qual há a confirmação da aquisição de um conjunto de 

livros de técnico de enfermagem que não se tratava de pós-graduação ou 

disponibilizava vaga de estágio (04min30s até 04min40s). Em resposta a 

este áudio o promovente juntou áudio no id nº 15319548 no qual uma 

atendente conversa com a Sra. Edna sobre a liberação do acesso a 

plataforma de estudos e que, inclusive, este pode olhar os cursos de 

enfermagem disponibilizados no aplicativo. Quanto ao estagio este é 

liberado após 6 meses de curso encaminhando o aluno ou este buscado 

por conta o estágio. A ocorrência de propaganda enganosa nos moldes 

alegados na petição inicial não restou comprovada. Na ligação de 

confirmação, id nº 15263399, a atendente da promovida por duas vezes, 

aos 15s e aos 04min30s, menciona expressamente que o promovente 

estava adquirindo uma coleção de livros. Na hipótese de que tivesse sido 

ofertado ao promovente um curso online ao invés dos livros, nestes 

momentos, deveria o promovente ter questionado a atendente quanto a 

divergência de informações. Todavia, a parte autora adotou postura 

passiva aceitando tais dados e prosseguindo na negociação. Incumbe 

destacar que o áudio trazido pelo promovente em sede de impugnação à 

contestação não identifica quem seria a atendente ou para qual empresa 

esta trabalha. A ausência de elementos mínimos a confirmarem a tese 

autoral implica na improcedência desta. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GARANTIA DE 

OFERTA EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM COM 

FRIGOBAR. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008924060, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em: 21-11-2019 - grifo nosso). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer. Adesão ao programa 

FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil 

pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no 

Contrato de Garantia. Autora que não demonstrou o cumprimento de todos 

os seus deveres. Propaganda enganosa não comprovada. Ação 

improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários. (TJSP; 

Apelação Cível 1007033-43.2017.8.26.0482; Relator (a): Gilberto dos 

Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente 

Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de 

Registro: 29/11/2019 - grifo nosso). Nestes termos o arrependimento 

posterior do promovente por eventual não correspondência do produto 

adquirido e o que esperava adquirir não pode ser qualificado como 

propaganda enganosa. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral 

e REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 14475119. Deixo 

de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009867-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JESSICA 

F O R M I G O N I  m o v e  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R I A  D E 

INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADEDE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, C/ PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade na cobrança de 

débito imputado à parte Requerente em procedimento de recuperação de 

consumo. Ressai dos autos que, em 08/01/2019 (id nº 24705938) houve 

vistoria na unidade consumidora da promovente com posterior 

procedimento de recuperação de consumo (id nº 24706194) sob o 

argumento de desvio nos bornes do medidor. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não prospera, pois ao presente caso 

não se mostra necessária a realização de perícia. A controvérsia da 

presente demanda restringe-se ao correto funcionamento do medidor de 

energia da unidade consumidora e não às instalações da parte 

Requerente. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não 

havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Não vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Tradicionalmente se utiliza o histórico de consumo 

para efetuar um comparativo entre o período anterior e o posterior à 

vistoria de modo constatar se houve significativo aumento no consumo. 

Todavia, o presente caso, apresenta uma peculiaridade: após a vistoria a 

promovente não mais residia no imóvel o que inviabiliza a comparação 

integral entre os ditos períodos. Em sua petição inicial a promovente afirma 

que residiu no imóvel até meados de 2019; contudo, em confronto com o 

contrato de locação (ids nº 22772611 e 22772612) que noticia o início do 

prazo de locação por terceiro a partir de 24/04/2019, tem-se uma lacuna 

de quem teria residido no imóvel entre meados de janeiro/2019 e meados 

de abril/2019. Apesar de arguir a promovente não demonstrou a partir de 

quando passou a residir nesta urbe; portanto, é possível, na ausência de 

prova em contrário, efetuar um comparativo entre os intervalos de 

setembro a dezembro/2018 e de janeiro a abril/2019 considerando que a 
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data de leitura (id nº 22772615) da unidade consumidora em questão 

ocorre todo dia 23. Antes da vistoria, a média de consumo da promovente 

foi de 264kWh/mês. Após a vistoria tal média foi de 594,25kWh/mês. Deste 

modo há nos autos, indício de que após a vistoria efetuada, houve 

significativa mudança no padrão de consumo da unidade consumidora do 

promovente a permitir inferir pela ocorrência de fraude. Não havendo os 

autos qualquer motivação plausível para tal diferença, exceto a 

adulteração sofrida no medidor da parte Requerente. E havendo indícios 

de irregularidade tem-se como devida a recuperação de consumo, 

conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – LEGALIDADE NA 

APURAÇÃO DO CONSUMO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO PROVIDO. 1- O conjunto probatório dos autos, principalmente o 

histórico de consumo anexado as fls. 67 confirma que houve um aumento 

no consumo de energia elétrica após a troca do medidor, comprovando 

que o mesmo não registrou o consumo efetivo durante algum período. 

Constatada a irregularidade do medidor, deve a recorrente arcar com o 

pagamento da diferença de consumo. (TJMT, Ap 65042/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) Por fim, a promovida 

sustenta pela possibilidade de corte no fornecimento de energia em caso 

de recuperação de consumo conforme entendimento recente do C. STJ. 

Em sede de procedimento de recurso repetitivo, no REsp nº 1.412.433/RS 

o C. STJ fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída 

ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifo nosso). Da tese 

fixada extraí-se características importantes que não estão se evidenciam 

no presente caso concreto. A primeira delas diz respeito à natureza do 

débito: exclusivo de recuperação de consumo decorrente de fraude 

atribuída ao consumidor e, a título de ilustração, destaca-se trecho da 

resposta da Ouvidoria da promovida (id nº 22077511, p. 1): […] O 

procedimento não visa apurar o autor, mas apenas recuperar o consumo 

não faturado, pois a unidade consumidora independentemente da autoria, 

utilizou uma quantia de energia elétrica superior àquela registrada pelo 

medido. […] No caso em concreto a promovida deixa explícito que está 

efetuando a recuperação de consumo, mas não imputa à promovente 

qualquer conduta fraudulenta. E, se não há qualquer imputação de prática 

de fraude ao consumidor, ora promovente, se está diante de caso distinto 

do parâmetro fixado no REsp nº 1.412.433/RS. Ainda que não fosse o 

caso, o pedido da promovida em efetuar o corte administrativo referente a 

todo o débito em recuperação de consumo está, novamente, em 

descompasso com a tese fixada pelo STJ. Nas hipóteses em que seja 

cabível o corte administrativo para fins de recuperação de consumo tal 

corte está limitado aos débitos que compreendam os 90 dias anteriores à 

vistoria que detectou a fraude. Transportando-se isso para o presente 

caso, seria possível a suspensão do fornecimento de energida apenas 

quanto às faturas vencidas a partir de outubro/2018. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a promovente no pagamento da importância de R$ 3.031,11 

devidamente corrigidos pelo INPC com a incidência de juros moratórios 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento, sem 

contudo ser autorizado à promovida proceder com a suspensão do 

fornecimento da unidade consumidora em questão pelos débitos apurados 

no procedimento de recuperação de consumo entre agosto/2018 e 

janeiro/2019. Deixo de condenar a promovente no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010529-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ERICA 

SILVA ALVES ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR VÍCIO DO 

SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face 

de A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA – EPP. A controvérsia 

dos autos cinge-se em suposta propaganda em enganosa na oferta de 

curso on-line e impedimento do exercício do direito de desistência do 

consumidor. Afirma a promovente que, em 16/05/2018, adquiriu curso 

técnico de pedagogia à distância e que, no ato da contratação, lhe foi 

assegurado que tal curso era reconhecido pelo MEC. No dia posterior à 

compra recebeu a informação de que não havia reconhecimento do curso 

pelo MEC o que impulsionou esta a solicitar a desistência do curso o que 

foi negado pela atendente da promovida. Por seu turno a promovida 

afirmou que efetuou a venda de livros e que não vinculou a propaganda 

do produto a qualquer reconhecimento pelo MEC. Prosseguiu aduzindo que 

o exercício do direito de arrependimento é intempestivo. Por fim, postulou 

pela improcedência dos danos materiais e morais, bem como formulou 

pedido contraposto. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Quanto ao 

primeiro ponto, alegação de propaganda enganosa, não se vislumbra tal 

prática. No id nº 17084102 a promovida trouxe aos autos gravação de 

áudio de confirmação da compra e aos 02min50s do arquivo a atendente 

explana a promovente que o material adquirido por esta não possui 

qualquer vínculo com o MEC e que se tratava de uma coleção de livros. 

Neste momento em que recebeu informações divergentes deveria a 

promovente ter questionado a atendente ao invés de concordar e 

prosseguir com a negociação. Tal conduta evidencia que a parte autora 

estava de acordo com a qualificação do material vendido. Quanto ao 

segundo ponto, exercício do direito de arrependimento, não restou 

comprovado tal fato. Em sua tese a promovente afirma que já no dia 

17/05/2018, quando tomou conhecimento de que o produto vendido não 

possuía reconhecimento pelo MEC e que se tratava de coleção de livros 

solicitou a desistência da compra. Para fins de prova do tempestivo direito 

de arrependimento a promovente junta aos autos cópia de mensagens 

mantidas via aplicativo WhatsApp (ids nº 16181562, 16181566, 16181572 

e 16181576) com interlocutor que afirma tratar-se da vendedora Jenifer. 

Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 49. O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. A Lei 

Consumerista garante ao consumidor que contrate produtos ou serviços 

fora do estabelecimento comercial como por exemplo por telefone o direito 

de arrepender-se da contratação no prazo de 7 dias a contar do 

recebimento da mercadoria. No presente feito restou comprovado que a 

promovente recebeu o produto em 11/06/2018 (id nº 17084101, p. 6). 

Todavia não há nos autos evidência de que tenha exercido seu direito de 

arrependimento. A prova produzida pela promovente, ids nº 16181562, 

16181566, 16181572 e 16181576, não pode ser considerada válida para 

fins de efetivo exercício do direito de arrependimento. Tal conversa ao que 

tudo indica se deu em conversa particular mantida entre a promovente e 

interlocutora que se presume a atendente da promovida. Todavia, a 

promovente estava ciente de que existem canais de comunicação oficiais 

para o contato desta com a promovida. Optando por utilizar de meio 

diverso deve arcar com os eventuais prejuízos. Neste sentido: 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESISTÊNCIA DE 

SERVIÇOS NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE OBJETIVA DA DEMANDA. […] DIREITO AO 

ARREPENDIMENTO. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 

sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto 

ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 49 do CDC). 

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. Inobstante tratar-se de relação 

de consumo, diante da negativa da ré acerca do cancelamento dos 

serviços, incumbe ao autor o ônus processual de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015). CASO CONCRETO. No 

caso concreto, a parte-autora não comprovou o exercício do direito de 

arrependimento no prazo de sete dias, não apontando nem sequer as 

datas de contratação do serviço e da desistência. Sentença de 

improcedência mantida. […] (TJRS, Apelação Cível, Nº 70082495268, 

Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 

05-09-2019 - grifo nosso). Apesar do nítido teor de que a promovente 

buscou desistir da contratação, pelo dialogo reproduzido não há qualquer 

número de protocolo a evidenciar que a manifestação da promovente 

tenha sido registrada no sistema da promovida, ou seja, não há evidências 

de que a promovida efetivamente tomou conhecimento do arrependimento 

da promovente. Ainda que vigente as normas protetivas do CDC, o ônus 

em fazer prova de fato constitutivo do direito recai sobre a promovente 

conforme art. 373, inciso I do CPC. Na ausência de qualquer vício hábil a 

anular o contrato entabulado entre as partes deve ser reconhecido o 

pedido contraposto consistente na cobrança dos valores em aberto. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a promovente a pagar a importância de 

R$ 1.690,00 devidamente corrigido pelo INPC a partir da data de 

vencimento das respectivas parcelas e juros moratórios fixados em 1% ao 

mês a partir da data de citação da promovida. Deixo de condenar o 

promovido no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013763-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE COLLI ZOCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AGUIAR LEDUR OAB - MT24907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013763-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE COLLI ZOCANTE. REQUERIDOS: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005035-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMILY MARQUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. AMILY 

MARQUES GIMENES ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao direito 

da promovente em ter restituído o valor referente a semestre aditado e não 

cursado. Narra a petição inicial que a promovente, por culpa da promovida, 

não houve o abono da licença maternidade e que, lhe foi sugerido o 

trancamento do semestre, mas que não ocorreu culminando na 

reprovação da promovente e perda do FIES. Em sua contestação a 

promovida afirmou que a promovente não possui débitos, bem como não 

formalizou o trancamento do curso. Antes da análise do mérito é 

importante consignar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. No 

presente caso a promovente pretende a restituição de valores pagos 

mediante FIES à instituição educacional. Portanto, sendo o FIES programa 

mantido pelo Governo Federal, resta evidenciado o interesse da União no 

presente feito. Havendo interesse da União a competência é deslocada 

para a Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso I da Constituição 

Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de 

trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. A Turma 

Recusal do E. TJMT tem fixado o entendimento pela extinção de casos 

análogos em razão da incompetência do Juizado Especial Civel. Neste 

sentido vide: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FIES – RECURSO DO GOVERNO 

FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR 

ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO. (TJMT, RI nº 

0011133-92.2019.811.0001, Rel. Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Turma 

Recursal Única, Julgado em 20/08/2019 - grifo nosso). RECURSO CÍVEL 

INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE 

PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

i n t e r e s s e  d e  e n t e  p ú b l i c o  f e d e r a l .  ( T J M T ,  R I  n º 

0055980-58.2014.8.11.0001, Rel. Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/11/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, 

DECLARO, de ofício INCOMPETÊNCIA deste Juízo em razão da 

necessidade de produção de prova pericial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da 

Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011709-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA BILIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. PAMELA 

PATRICIA BILIATO move AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA em face de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

regularidade na negativação do nome da promovente no valor de R$ 

2.461,60 em razão de mensalidades inadimplidas. Narra a parte autora que 

ingressou na instituição ré no início de 2015. Afirma que foi beneficiada 

com 15% de desconto oriundo de convênio pela ré e que os 85% 

restantes seriam objeto de financiamento estudantil pelo FIES. Em razão da 

não obtenção do FIES postulou a desistência da matrícula o que foi negado 

sob a alegação de existirem débitos pendentes. Por seu turno a promovida 

aduz que a promovente foi beneficiada pelo FIES, mas que o perdeu em 

razão do não aditamento. Neste ponto afirmou que a instituição 

educacional, para os beneficiários do FIES, lança em seu sistema a 

existência de uma bolsa e somente no semestre subsequente é que se 

verifica se os valores aditados estão corretos. Esclarece que o valor de 

R$ 222,63 foi cobrado a título de matrícula. Prossegue aduzindo que o 

pedido de desistência somente foi formulado em 24/11/2015. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Conforme entendimento pacífico é aplicável no presente 

caso as normas do Código de Defesa do Consumidor ante a notória 

natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes que 

atendem os requisitos dos arts. 2º e 3º do CDC. Ressai dos autos que em 

02/12/2014 (id nº 10328788, p. 19-22) as partes celebraram contrato de 

prestação de serviços educacionais e, no mesmo dia pactuaram termo 

aditivo a este contrato (id nº 10328797, p. 26). Neste último, 

especificamente quanto ao custeio da mensalidade restou consignado: 

Cláusula 1ª - As partes acordam e reconhecem expressamente que a 

matrícula do CONTRATANTE ficará suspensa e condicionada ao seu 

efetivo pagamento ou à obtenção pelo CONTRATANTE de Financiamento 

Estudantil destinado ao custeio das mensalidades Escolares do segundo 

semestre letivo de 2014. Parágrafo Primeiro – Na hipótese do 

CONTRATANTE optar pelo financiamento estudantil é de sua única e 

exclusiva responsabilidade a obtenção do Financiamento Estudantil e o 

comprimento de todas as quaisquer condições cadastrais necessárias e 

exigidas para a sua CONTRATAÇÃO, ficando ainda o CONTRATANTE 

responsável por encaminhar à contratada a comprovação necessária de 

que o Financiamento Estudantil foi contratado com regularidade e sucesso. 

Parágrafo Segundo – Na hipótese do CONTRATANTE optar pelo FIES, 

deverá o CONTRATANTE apresentar à CONTRATADA o DRI “Documento 

de Regularidade de Inscrição” ao FIES em até 10 dias após abertura do 

prazo para adesão ao fies para o segundo semestre letivo de 2014, 

conforme datas disponibilizadas pelo agente operador do FIES. Parágrafo 

Terceiro – Caso Contratante não apresente à CONTRATADA o Documento 

de Regularidade de Inscrição ao FIES até a data prevista no Parágrafo 

Segundo acima e nesta mesma data não preenche os requisitos legais 

necessários para contratação do FIES, incluindo sua idoneidade cadastral, 

ou ainda não efetuou o pagamento da matrícula até esta mesma data, o 

contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o 

CONTRATANTE a CONTRATADA se rescindir a de pleno direito, 

independentemente de comunicação, aviso ou notificação de uma parte a 

outra, ficando a CONTRATADA expressamente autorizadas a ofertar a 

terceiros a vaga do CONTRATANTE. Em síntese, pelo Termo Aditivo supra, 

as partes convencionaram a suspensão da eficácia do contrato original 

até a ocorrência de duas hipóteses: a) obtenção, pela parte autora, do 

FIES ou b) pagamento da mensalidade. E, não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses supra haveria a automática rescisão do contrato. Neste ponto 

não foi produzida nenhuma prova de que, efetivamente, a parte autora 

obteve o FIES. Ante a afirmativa desta de que não foi beneficiada com o 

financiamento estudantil o ônus probatório deve ser invertido com fulcro 

no art. 6º, inciso VIII do CDC, cabendo à promovida o dever de comprovar 

tal obtenção. Não há que se falar em impossibilidade, pela ré, na produção 

de tal prova considerando que no procedimento de obtenção do FIES é 

necessário que o aluno dirija-se até a faculdade e protocolar o DRI ao 

CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

constituído na estrutura da instituição de ensino. Nesta mesma esteira de 

pensamento, tem-se que o pagamento da importância de R$ 222,63 não 

restou suficientemente demonstrado que fosse referente à matrícula tal 

como alega a promovida. No corpo do boleto (id nº 10328788, p. 14) 

consta no campo “anotações”: Boleto referente a 1ª parcela do acerto nº 

3411802. Não receber após 27/01/2015. Ainda que a parte autora tenha 

frequentada ínfimas matérias no semestre letivo 2015/1 conforme 

demonstra o boletim (id nº 10328797, p. 20) no qual consta aprovação 

essencialmente no ED, disciplina ministrada em ambiente virtual. Contudo, 

nas disciplinas presenciais a exemplo de Ciências Moleculares e Celulares 

e Ciências Morfofuncionais consta informação de ausência em 51% e 

70% das aulas ministradas. Todavia, ainda assim, por força do termo 

aditivo do contrato não há como considerar que a promovente tenha, de 

fato, matriculado-se na instituição de ensino ré se, nos autos, não consta 

prova robusta da obtenção do FIES ou do pagamento da matrícula. E, 

neste cenerio, a inserção do nome da promovente em cadastros 

restritivos do crédito é indevida, pois sem lastro mínimo da relação jurídica 

que a teria originado. Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 
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inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 5.000,00 valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Entretanto o pedido de danos materiais consistentes na repetição 

do indébito não comporta acolhimento. Dispõe o art. 42, parágrafo único, 

CDC: Art. 42. […] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Há, essencialmente, dois elementos 

necessários para a incidência do artigo acima. Deve haver o efetivo 

pagamento, ou seja, não basta a mera cobrança verbal ou escrita, mas 

sim a efetiva diminuição patrimonial e, conjuntamente, deve estar o 

fornecedor eivado de má-fé na cobrança de tais valores. E, nenhum dos 

elementos acima restaram demonstrados no presente feito. Apesar do 

nome da promovente ter sido inserido em cadastros negativistas pelo valor 

de R$ 2.461,00, esta não se desincumbiu de seu ônus probatório em 

demonstrar que efetivamente adimpliu tais valores. Prosseguindo em tal 

linha de raciocínio tem-se que a mera cobrança por envio de fatura, ainda 

que de valores indevidos, sem qualquer efetiva repercussão não tem o 

condão de por si só ensejar a reparação moral pretendida. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 11705718, 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000744-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO OAB - MT25588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

FRANCINE VERON RUSSO ajuizou AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de FASIPE CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA – ME. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 

direito da promovente em ter restituído o valor referente a cobrança 

integral de semestre no qual passo a ser beneficiaria de bolsa parcial. 

Narra a petição inicial que a promovente que iniciou seus estudos na 

instituição de ensino ré mediante FIES. No semestre 2016.2 obteve bolsa 

de 50% via PROUNI. Contudo, no momento do aditamento do referido 

semestre a promovida não lançou a bolsa obtida via PROUNI efetuando o 

aditamento pelo valor integral da semestralidade. Em sua contestação a 

promovida afirmou que a bolsa de 50% do PROUNI não estava disponível 

no sistema integrado que possui acesso, logo a promovente, no semestre 

2016.2 não teria direito ao referido desconto. Antes da análise do mérito é 

importante consignar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. No 

presente caso a promovente pretende a restituição de valores pagos 

mediante FIES à instituição educacional. Portanto, sendo o FIES programa 

mantido pelo Governo Federal, resta evidenciado o interesse da União no 

presente feito. Havendo interesse da União a competência é deslocada 

para a Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso I da Constituição 

Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de 

trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. A Turma 

Recusal do E. TJMT tem fixado o entendimento pela extinção de casos 

análogos em razão da incompetência do Juizado Especial Civel. Neste 

sentido vide: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FIES – RECURSO DO GOVERNO 

FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR 

ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO. (TJMT, RI nº 

0011133-92.2019.811.0001, Rel. Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Turma 

Recursal Única, Julgado em 20/08/2019 - grifo nosso). RECURSO CÍVEL 

INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE 

PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais Estaduais quando a demanda envolve 

i n t e r e s s e  d e  e n t e  p ú b l i c o  f e d e r a l .  ( T J M T ,  R I  n º 

0055980-58.2014.8.11.0001, Rel. Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/11/2015 - grifo nosso). Diante do exposto, 

DECLARO, de ofício INCOMPETÊNCIA deste Juízo em razão da 

necessidade de produção de prova pericial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da 

Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010138-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sem 

controvérsia fática nos autos. VIVIANE PIRAN ajuizou AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA) em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO buscando a anulação das questões buscando a anulação da 

questão 26 por ausência de resposta correta; das questões 32, 36, 63 e 
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69 por contemplarem mais de uma resposta possível e das questões 50e 

54 sob o argumento de que estas versam sobre conteúdos não previstos 

no edital. O promovido, ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou defesa no id 

nº 22221302 suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e 

responsabilidade da banca organizadora, FUNCAB, necessidade de 

listisconsórcio passivo necessário e no mérito pela improcedência visando 

evitar a indevida interferência do Poder Judiciário no ato administrativo. A 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA não se sustenta. Da simples 

análise dos autos verifica-se a legitimidade do promovido ao passo que, 

em caso de procedência da demanda seria este o responsável por dar 

cumprimento à ordem judicial. Motivo pelo qual deve ser rejeitada a 

preliminar supra. Ainda não se vislumbra a ocorrência de litisconsórcio 

passivo necessário. E não vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Em que pese os argumentos expostos pelo promovente 

a presente demanda não comporta acolhimento. Quanto aos critérios de 

correção de correção somente é possível a interferência do Poder 

Judiciário na análise da legalidade do certame sendo vedada a sua 

manifestação quanto ao conteúdo das respostas dadas pela banca. 

Todavia, no presente caso, as questões impugnadas encontram-se 

previstas no edital de forma global implicando em dever do candidato em 

buscar conhecimento sobre todos os elementos que compõe aquele tema 

e possam eventualmente serem exigidos. A anulação de tais questões 

demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, 

levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em 

verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel 

desempenhado pela banca organizadora. Vale frisar que a matéria em 

discussão já foi objeto de análise pelo C. STF que em sede de 

repercussão geral fixou o seguinte entendimento: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. 

CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO 

CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA 

AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS 

ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO 

JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES 

DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. 

PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, 

Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 

public 29-06-2015 - grifo nosso). Em casos idênticos o E. TJMT adotou o 

mesmo entendimento. Vide: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE 

ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO 

PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se 

candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, 

descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que 

não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado 

nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo 

programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade 

de anulação em juízo. (TJMT, Apelação nº 20487/2017, Rel. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

22/01/2018 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME 

JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – 

PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela omissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia. 

(TJMT, Apelação nº 176102/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019 – grifo nosso). E a própria 

Turma Recursal do TJMT adota o mesmo entendimento. Vide: RECURSO 

INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE 

PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA 

DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente 

a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do 

procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do 

conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro. 2. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, Recurso Inominado nº 

1012547-90.2016.8.11.0041, Rel Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma 

Recursal Única, j. 01/03/2019 - grifo nosso). Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE 

a pretensão autoral e por consectário lógico, REVOGAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida no id nº 22221296, p. 1-7. Deixo de condenar o 

promovente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009567-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAIVA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

ELIZANGELA PAIVA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR em face de MUNICÍPIO DE SINOP visando o 

percebimento da diferença em razão de erro na base de cálculo. Em sua 

petição inicial aduz que desde 01/11/2007 exerce o cargo de zeladora 

Referência CE-05 fazendo jus ao adicional de insalubridade reconhecido 

pela administração pública municipal. Contudo, este vem utilizando o 

salário mínimo nacional como base de cálculo quando deveria utilizar o 

valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos. Por seu turno a 

promovida impugnou o valor da causa, suscitou preliminar de prescrição e 

no mérito pela improcedência do adicional de insalubridade ante a 

ausência de prova a comprovar o contato habitual da promovente com 

agentes nocivos. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não se sustenta 

em razão da ausência de fundamentos. Em sua defesa a promovida arguiu 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

almejado pela promovente. Contudo, não apontou qual seria tal 

divergência. Ao contrário, à causa foi atribuído o valor de R$ 12.179,38 

correspondente a diferença de valores que entende possuir direito ante a 

divergência da base de cálculo adotada conforme planilha de id nº 

15600888, p. 8. Igualmente não assiste razão quanto à PRESCRIÇÃO. Em 

razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional 

é de 5 anos. E, tal prazo foi observado pela promovente ao ajuizar a 

presente demanda. Ressai dos autos que a promovente iniciou o exercício 

no serviço público em 01/11/2007. Tendo ajuizado a presente demanda em 

27/09/2018 e, em razão disto o valor cobrado a título de diferença devido 

pelo adicional de insalubridade limitou-se ao período de tempo 

compreendido entre setembro/2013 e setembro/2018. Portanto, respeitado 

o prazo prescricional. Desta forma, REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao VALOR 

da CAUSA e a PRESCRIÇÃO arguidas. Não havendo a arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Inicialmente cumpre consignar que ao presente caso concreto é 

aplicável a Lei Municipal nº 254/1993 que instituiu o REGIME JURÍDICO 

ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT e respectivas 

alterações promovidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 e não a CLT. Os 

arts. 95 e 97 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei 

Municipal nº 1.670/2012 dispõe: Art. 95 Os servidores que trabalham com 
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habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Art. 97 Os valores dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme 

segue: I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base 

no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos 

seguintes percentuais: (grifo nosso) Em sua defesa a promovida 

sustentou pela improcedência da demanda em razão de ausência de 

prova de condições insalubres. Todavia, em observância ao art. 373, 

inciso II do CPC, esta não trouxe aos autos nenhuma evidência de que a 

atividade da promovente era salubre ou que seu contato com produtos 

nocivos era ocasional ou que esta ainda não recebia o referido adicional. 

Neste sentido vide: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL DE SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO 

VOLUNTÁRIO - 1.1. ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO 

ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - 

ARGUMENTO REJEITADO - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - 

PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA - 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL 

PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA 

DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA APENAS 

PARCIAL DO APELANTE NA DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. 

RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE 

CÁLCULO DO ADICIONAL - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA 

GERAL DE VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NOS DEMAIS TERMOS, COM OS 

DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. […]1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

c o n d u z e m  a o  c a b i m e n t o  d o  b e n e f í c i o . [ … ]  ( N . U 

0000786-41.2008.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, 

Publicado no DJE 15/08/2013 - grifo nosso). A causa de pedir delimitada 

na petição inicial é clara: a cobrança de diferenças no pagamento do 

adicional de insalubridade pago à promovente em razão da divergência da 

base de cálculo. O já citado art. 97, inciso I da Lei Municipal nº 254/1993 

determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade será 

calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de 

vencimentos e não sobre o salário mínimo nacional como era o caso em 

concreto. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a 

efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 

97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a 

condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da 

tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no 

pagamento retroativo das diferenças em razão da divergência da base de 

cálculo atualizada no importe de R$ 12.179,38 devidamente corrigidos pelo 

INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da 

Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de 

poupança devido a partir da data da citação, 05/11/2018, respeitando-se a 

prescrição quinquenal, se houver, e DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a promovida ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e 

art. 460 da CNGC. 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008489-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY ANTUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS 

MORAIS c/c COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

TATIANY ANTUNES DE FREITAS em face de ENERGISA/MT. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade na cobrança de 

débito imputado à parte Requerente em procedimento de recuperação de 

consumo. Ressai dos autos que, em 26/07/2017 (id nº 15934521) houve 

vistoria na unidade consumidora da promovente ocorrendo a troca do 

medidor com posterior reprovação do mesmo conforme laudo do IPEM (id 

nº 14999577). Referido procedimento ensejou a cobrança de valores a 

título de recuperação de consumo (id nº 14999545). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre consignar que nos autos nº 

1012830-60.2017.8.11.0015 houve prolação de decisão isentando a 

promovente no pagamento de custas com fulcro no art. 51, §2º da Lei nº 

9.099/1995. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Conforme destacado 

consta nos autos laudo do IPEM/MT o qual reprova o medidor sob a 

seguinte assertiva: “O medidor não está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com furo na base”. Todavia, a comprovação da existência e 

falha na medição do consumo revela-se pela inconteste elevação na 

média conforme atesta o relatório anexado no id nº 15934525. Nos 12 

meses anteriores à substituição do medidor, julho/2017, a unidade 

consumidora da promovente registrou consumo médio mensal de 1.006,5 

kWh. Nos 12 meses posteriores à substituição do medidor referida média 

mensal foi de 1.847,16 kWh. Não havendo os autos qualquer motivação 

plausível para tal diferença, exceto a adulteração sofrida no medidor da 

parte Requerente. E havendo indícios de irregularidade tem-se como 

devida a recuperação de consumo, conforme entendimento do E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

COMPROVADA – LEGALIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO - DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1- O conjunto 

probatório dos autos, principalmente o histórico de consumo anexado as 

fls. 67 confirma que houve um aumento no consumo de energia elétrica 

após a troca do medidor, comprovando que o mesmo não registrou o 

consumo efetivo durante algum período. Constatada a irregularidade do 

medidor, deve a recorrente arcar com o pagamento da diferença de 

consumo. (TJMT, Ap 65042/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, 

Publicado no DJE 29/06/2015) De outro norte, restando sedimentada a 

ocorrência de regularidade do débito apurado em recuperação de 

consumo, tem-se por devido os débitos apurados na respectiva fatura. E, 

por consequência, a procedência do pedido contraposto. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo promovente e PROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR o promovente a pagar à 

promovida a importância total de R$ 20.556,92 devidamente corrigidos pelo 

INPC com a incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data do vencimento. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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, 
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certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JHONATAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. DIOGO JHONATAN DOS SANTOS move AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, C/C DANOS MORAIS em face de 

SOBRE-RODAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA – ME. O 

cerne da demanda cinge-se em verificar a ocorrência de vício no veículo 

adquirido pelo promovente oriundo da requerida a ensejar o desfazimento 

do negócio. Narra o promovente que, após a aquisição do veículo Fiat/Palio 

ELX 1.0 flex, 2008/2009, placa NJK 9168, cinza, constatou a existência de 

vícios, sendo necessária a troca da bateria, do reservatório de água, 

lâmpada do farol de milha. Por fim o motor do veículo fundiu em razão de 

que algumas de suas partes estavam coladas com cola epóxi. Portanto, 

postulou o desfazimento do negócio e restituição do valor pago. Por seu 

turno a promovida suscitou ilegitimidade passiva em razão de aduzir ser 

mera representante de consórcios. No mérito afirmou que o promovente 

adquiriu o veículo de terceiro, RODRIGO DE SOUZA PREVIDENTE. 

Prosseguiu arguindo adulteração das datas e ausência de 

responsabilidade. Em sede de audiência de instrução colheu-se o 

depoimento de ambas as partes que não arrolaram testemunhas. No id nº 

15462321 o promovente prestou seu depoimento afirmou que adquiriu 

previamente um Ford Ka junto ao promovido e que, posteriormente, utilizou 

este como pagamento parcial na aquisição do Fiat Palio. Os primeiros 

problemas no veículo foram sanados pelo promovido; todavia, quando o 

motor fundiu este não mais prestou assistência e, em razão disto, o 

promovente revendeu o veículo a terceiros, porém necessitou continuar 

adimplindo com o financiamento. No id nº 15462327 o preposto da 

promovida, atuante na função de vendedor, prestou depoimento afirmando 

que os veículos alienados no local por vezes são de terceiros, outras 

vezes da própria. Especificamente quanto ao veículo em lide, afirmou que 

era de propriedade da promovida. Afirma que, ao adquirirem veículos, 

normalmente os levam na oficina mecânica para averiguação. Prossegue 

aduzindo que todas os vícios reclamados foram atendidos. Esclarece que 

obteve a informação do mecânico responsável pelo conserto de que a 

causa que levou o motor a fundir foi a falta d’água. A ILEGITIMIDADE 

PASSIVA da promovida embasada na mera representação de consórcios 

não prospera, pois, em sede de audiência de instrução, o preposto da 

promovida confirmou que o veículo em questão era de propriedade da 

promovida. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não 

vislumbrando questões de nulidades, passo a análise do mérito. Em razão 

dos fatos narrados nos autos o promovente postula pela condenação da 

promovida em danos materiais, no valor de R$ 5.494,00, e danos morais, 

estimados em R$ 5.000,00. Ressai dos autos que as partes entabularam 

compra e venda do veículo Fiat/Palio ELX 1.0, 2008/2009 cujo contrato de 

financiamento, intermediado pela promovida, foi pactuado em 12/05/2017 

(id nº 9560720). Prosseguiu o autor apresentando nota de pagamento no 

valor de R$ 135,00 (id nº 9560738) referente a conserto do reservatório 

de água e lâmpada de milha em 27/06/2017; nota fiscal no valor de R$ 

220,00 (id nº 9560748) referente a aquisição de nova bateria em 

08/07/2017; e, dois orçamentos, nos valores de R$ 5.139,30 emitido em 

01/08/2017 e R$ 5.160,00 emitido em 07/08/2017 que diriam respeito ao 

conserto do motor fundido. Contudo, no mérito, a presente demanda não 

comporta acolhimento. O veículo, modelo/ano 2008/2009, foi adquirido pelo 

promovente no ano de 2017, ou seja, ao tempo da aquisição já contava 

com entre 8 e 9 anos de fabricação. Ao longo da narrativa fática, não se 

percebe a realização de vistoria prévia à compra e, neste cenário, tem-se 

que o promovente assumiu o risco de existir eventual vício no veículo. 

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o vício apresentado 

no motor seja prévio à aquisição. Não há nos autos laudo técnico ou 

equivalente a descrever pormenorizadamente o vício e sua eventual 

causa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. REVENDA DE VEÍCULOS USADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO 

OCULTO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA 

ANTERIOR À COMPRA. POSSIBILIDADE DE DESGASTE NATURAL PELO 

TEMPO DE USO. RISCO ASSUMIDO PELO COMPRADOR. SENTENÇA 

MANTIDA. […] 4. Ocorre que o bem possuía ao menos 7 anos de uso à 

época da compra, sendo fabricado em 2010 e adquirido pela requerente 

em 03/11/2017, logo é presumível seu desgaste natural. Desse modo, a 

compradora deveria ter tomado providencias a fim de certificar-se do atual 

estado em que se encontrava o veículo através de vistoria com mecânico 

de confiança, o que só fez após a assinatura do contrato. Os defeitos 

alegados, todos, não dizem respeito a vícios ocultos (câmbio e motor). 5. 

A recorrente encontrou problemas no automóvel com os quais não 

gostaria de lidar. No entanto, assumiu esse risco ao comprá-lo ciente do 

tempo de uso e sem a realização de vistoria prévia. Nesse sentido, a 

jurisprudência é inequívoca em atribuir a responsabilidade ao comprador. 

Além disso, a demandante não fez prova de problemas no veículo que não 

poderiam ser atribuídos ao seu período de fruição pelos proprietários 

anteriores com o orçamento anexado à inicial (fl. 30). […] (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71008082612, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/03/2019 - grifo nosso). 

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE RETIFICA DO MOTOR LOGO APÓS O 

PACTO CELEBRADO. EVIDENCIADA NOS AUTOS A FALTA DE CAUTELA 

DO AUTOR/ADQUIRENTE QUE NÃO EFETUOU AVERIGUAÇÃO EFETIVA 

DO VEÍCULO ANTES DA COMPRA. RISCO DO NEGÓCIO. VÍCIO 

REDIBITÓRIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUE O PROBLEMA OCORREU POR VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006728315, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 14/09/2017 - grifo nosso). Nesta esteira de pensamento tem-se que os 

reparos efetuados comprovados nos ids nº 9560738 e 9560748, 

reservatório de água, lampada de milha e nova bateria são inerentes ao 

desgaste natural em razão do uso. Por fim, em seu depoimento o 

promovente confessa que alienou o veículo a terceiro antes de 

efetivamente proceder com o reparo no motor. Se o veículo não mais 

estava em sua esfera de propriedade improcede o pedido de indenização 

por danos materiais se o promovente não experimentou qualquer 

diminuição patrimonial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial. Deixo de condenar o promovente no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO ANDRE LOURES COSTA 03174626102 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Por força da CONEXÃO reconhecida entre os autos 

nº 1008172-56.2018.8.11.0015 e 1004618-16.2018.8.11.0015 nos termos 

do art. 55 do CPC passo a análise conjunta dos autos. GEZIANE 

FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI ajuizou demandas de 

CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO, C/C PEDIDO DE 
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DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA e de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de SAULO ANDRE LOURES 

COSTA 03174626102 - IMAGEM COMUNICACAO VISUAL. A controvérsia 

dos autos cinge-se ao cheque nº 38 sustado por desacordo comercial e 

levado a protesto pelo promovido, bem como a indenização pelos danos 

materiais e morais em razão da execução parcial da avença. Narrou a 

promovente que contratou o promovido, contudo, este não concluiu os 

serviços no prazo estabelecido, não foi concluído. Em razão disto houve a 

sustação do título de crédito. Em ambas as demandas postula por 

ressarcimento moral e, na segunda demanda, postula ressarcimento 

material consistente no valor pago a terceiros para conclusão da obra. Por 

seu turno, o promovido sustentou que, somente após a sustação do 

cheque, recebeu reclamações da promovente quanto a vícios no serviço 

prestado. Em sede de audiência de instrução colheu-se o depoimento das 

partes, oitiva de um informante e duas testemunhas. Restou esclarecido 

pela promovente (id nº 26428326) que a parte que lhe coube foi parcelada 

em 5 cheques, sendo uma entrada de R$ 2.000,00 e 4 parcelas de R$ 

1.400,00. Afirmou que o promovido não finalizou a fachada no prazo 

combinado de 30 dias e, quando da inauguração da filial ainda estavam em 

obras. Prosseguiu afirmando que o serviço parcialmente efetuado 

apresentou defeitos, tais como amassados. Por seu turno o promovido (id 

nº 26428327) explicou que não houve um prazo máximo para a conclusão, 

havia apenas um prazo mínimo de 30 dias úteis para a conclusão e que 

este foi extrapolado. Afirmou que somente recebeu reclamações quanto a 

defeito na prestação do serviço após o protesto. Pensa que não houve 

prejuízo eis que ao tempo da inauguração o prédio ainda passava por 

adaptações, como por exemplo, câmeras de segurança. O informante, 

GEAN CARLO SERAFIM, (id nº 26428328), afirma que a franquia pagaria 

um valor padrão para a fachada e que eles assumiram o pagamento da 

diferença sendo negociado com a promovida em janeiro/2018 consistente 

em entrada e demais em parcelas. Aduz que houve a compensação do 

fevereiro/2018, apesar do serviço não ter sido finalizado. Prossegue 

aduzindo que o prazo para conclusão a obra era em no máximo 30 dias 

corridos. No decorrer dos fatos houve diversas reclamações e cobranças 

quanto ao atraso mediante conversas em WhatsApp e pessoalmente. A 

primeira testemunha, ANDERSON MOREIRA SALGADO, (id nº 26428329) 

efetuou orçamento dos custos para finalizar a fachada da promovente. 

Destacou que tinha partes descoladas e amassadas que implicariam na 

reexecução do serviço o qual foi executado entre maio/junho de 2018. A 

segunda testemunha, THIAGO MANICA CORREIA, (id nº 26428330) que 

participou da realização do serviço na filial da promovente sendo este 

realizado entre 30 a 35 dias. Por ocasião da inauguração restava a 

instalação de um painel do lado direito sendo instalado em torno de 2 a 3 

semanas após a inauguração. Em relação aos danos materiais a 

promovente postulou a um só tempo o ressarcimento de R$ 6.000,00 

gastos com terceiro para a reexecução e correção das falhas do projeto 

realizado pelo promovido, bem como o cancelamento da cobrança dos 4 

últimos cheques. O pedido de cancelamento não comporta integral 

acolhimento pois se trata de título executivo extrajudicial dotado de 

autonomia em relação ao negócio que o originou. Neste contexto, dos 4 

cheques que a promovente busca cancelamento, três já foram 

repassados à terceiros e, inclusive, são objetos de demanda autônoma 

neste Juízo sob o nº 1008172-56.2018.8.11.0015. Ainda que não fosse o 

caso o cancelamento do cheque implica em desfazer o negócio jurídico. 

Todavia, conforme apurado em sede de instrução processual, o serviço 

contratado pela promovente foi executado ainda que com os vícios 

evidenciados. Assim, cancelar os cheques implicaria em desfazer o 

negócio devendo as partes serem restituídas ao seu status quo ante 

implicando na necessária retirada de eventual material instalado na obra 

da promovente. Sobre este tema é imperioso consignar que o pedido de 

cancelamento dos 4 cheques, representando a quase totalidade dos 

valores devidos, se mostra genérica e excessivamente onerosa ao 

promovido. Não sendo possível a este Juízo precisar, sem conhecimentos 

técnicos que demandariam a incompetência deste, o efetivo percentual do 

serviço concluído. Todavia, em razão do comprovado gasto com 

correções ao vício na execução é devido, pelo promovido, o 

ressarcimento da importância de R$ 6.000,00 a título de danos materiais. 

Quanto aos danos morais há duas causas de pedir: a primeira, objeto dos 

autos nº 1004618-16.2018.8.11.0015 que trata do alegado protesto 

indevido e a segunda, objeto dos autos nº 1009236-04.2018.8.11.0015 

que trata da execução defeituosa do serviço. É imperioso observar que a 

promovente é pessoa jurídica, ou seja, apesar de poder ser vítima de 

ofensa moral, as hipóteses de tal ocorrência são restritas em razão de 

que somente a sua honra objetiva possa ser abalada. Não há nos autos 

provas produzidas a evidenciar que eventual existência de andaimes 

tenha manchado sua imagem perante o público. Igualmente não se 

vislumbra danos morais na realização de protesto pelo nome da 

promovente, eis que decorreu de situação de inadimplência desta. Ao 

longo de ambos os feitos a promovente aduziu que, por diversas vezes, 

solicitou ao promovido que finalizasse a obra, contudo, somente há notícia 

de questionamentos quanto à qualidade do serviço a partir do início de 

abril/2018 por intermédio das conversas de WhatsApp. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o 

promovido a pagar a importância de R$ 6.000,00 devidamente atualizado 

pelo INPC a partir da data do desembolso, 15/05/2018, e incidência de 

juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação. Deixo 

de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009185-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER LOG LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO em face de MASTER LOG LTDA. A controvérsia dos autos 

cinge-se na cobrança de estadia com fulcro na Lei nº 11.442/2007 e multa 

por inadimplemento do vale-pedágio obrigatório com fulcro na Lei nº 

10.209/2001. Inicialmente o promovente narra que foi contratado para 

efetuar um frete até Rondonópolis/MT em 07/06/2019. Por não ser possível 

a descarga foi alterado o destino para Itiquira/MT em 08/06/2019. 

Chegando no novo destino em 11/06/2019 às 17h somente deu início ao 

processo de descarga às 14h36min do dia 13/06/2019. Porém, o produto 

transportado foi recusado. Após nova mudança de destino, retornou para 

Rondonópolis/MT às 19h do mesmo dia, mas a descarga somente teve 

início às 10h23min do dia 15/06/2019 e concluído neste dia às 22h25min. 

Por fim, sustenta que o vale pedágio obrigatório não foi pago. Por seu 

turno a promovida sustentou pela improcedência da demanda por 

ausência de prova do horário de chegada aos locais de descarga, falta de 

comunicação da carga ao destino em desatenção ao art. 11, §1º da Lei nº 

11.442/2007. Prossegue afirmando que o atraso decorreu por culpa 

exclusiva do autor. Esclarece que o autor somente iniciou a viagem em 

10/06/2019, após a alteração do destino. Ainda que, entre 11/06/2019 e 

15/06/2019, houve o pagamento de frete adicional. Por fim, aduz que o 

valor do pedágio está incluso na DACTE e ausência de prova do 

pagamento dos pedágios. Quanto a multa embasada no art. 8º da Lei nº 

10.209/2001, tal artigo seria inconstitucional e objeto da ADI nº 6031 

perante o STF. Em sede de impugnação à contestação o promovente 

retificou a narrativa passando a afirmar apenas que no dia 07/06/2019 

estava com toda a documentação pronta para a partida, mas que não foi 
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possível o descarregamento causando a alteração do destino. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em que pese os argumentos do 

promovente a presente demanda não prospera. O direito em litígio está 

previsto no art. 11 da Lei nº 11.442/2007: Art. 11. O transportador 

informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no 

contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega 

da mercadoria. § 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor 

ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino. […] § 

5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte 

Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do 

veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador 

Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 

(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração (grifo 

nosso). A primeira consideração a ser feita é no sentido de que referido 

artigo somente se aplica quando não há horário previsto para a entrega. 

Logo, havendo agendamento prévio da entrega resta afastada a 

incidência de tal norma. Ora, como se verifica no id nº 21556998,p. 5, 

referente ao último destino definido para o transporte: Bunge em 

Rondonópolis/MT. No qual há o respectivo agendamento para o dia 

15/06/2019 entre às 00h00s e 23h59min. De tal modo que inviável a 

condenação da promovente no pagamento das diárias de estadias em 

razão de alegada permanência entre às 19h do dia 11/06/2019 até às 

22h25min do dia 15/06/2019. Não sendo demais observar que o 

promovente não demonstrou nos autos, salvo anotação apócrifa no id nº 

21556998, p. 1, o momento em que este apresentou-se no destino para o 

descarregamento. Quanto ao segundo destino traçado, Itiquira/MT, não há 

nos autos qualquer indicação de agendamento prévio, motivo pelo qual tal 

fato é elegível para a incidência da norma invocada. No id nº 21556997, p. 

4 consta na DACTE nº 1919 o registro da chegada às 17h do dia 

11/06/2019 e a saída às 14h36min do dia 13/06/2019. O cumprimento do 

§1º do art. 11 pode ser presumido em observância à prova contida nos 

autos. No id nº 22522369 o promovido junta aos autos mensagem de áudio 

enviada pelo promovente e recebida em 11/06/2019 no qual o autor afirma 

que houve um contratempo, mas que já estava chegando ao destino. 

Ainda consta nos autos histórico de mensagens trocadas nos dias 

06/06/2019, 09/06/2019, 10/06/2019 e 13/06/2019. Dada o profícuo 

contato mantido entre as partes, não se revela crível, sobretudo em razão 

do teor do trecho final do áudio acima citado, que o promovente não tenha 

informado nos autos a chegada. Insta destacar que o texto legal exige a 

comunicação em tempo hábil da chegada da carga ao destino. Não exige 

que seja no exato segundo da chegada, nem proíbe que seja realizada 

pouco antes da chegada ou mesmo pouco depois. Neste sentido 

destaca-se: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Legitimidade da 

destinatária. Demora excessiva para descarregamento da mercadoria. 

Comprovada a diferença superior a 05 horas entre a chegada e a 

liberação do veículo. Aplicação do art. 11, §5º, da Lei 11.442/07. 

Pagamento devido. Quantum reduzido. Sentença reformada em parte. 

Recurso parcialmente provido. (TJRS - RINOM: 00512692420198219000, 

Relator: FABIANA ZILLES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/09/2019 - grifo nosso). Logo, deverá a parte Requerida 

pagar à parte Requerente a importância de R$ 2.483,00 referente às 

estadias do veículo compreendido entre 11/06/2019 e 13/06/2019, já 

descontado o prazo de tolerância de 05 horas. A seguir postula o 

promovente o recebimento da multa fixada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 

alegando que não recebeu o vale-pedágio obrigatório no valor de R$ 

235,20. Porém a prova produzida nos autos é em sentido contrário. Na 

DACTE nº 1919 juntada no id nº 21556996, p. 5, consta discriminado o 

pagamento, em favor do autor, da importância total de R$ 3.579,60, 

composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio. 

O percebimento da importância de R$ 3.579,60 pelo promovente é 

incontroverso eis que confirma em sua petição inicial que recebeu tal 

valor, apesar de discriminá-lo como sendo puramente o valor do frente. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

CONDENAR o promovido a pagar a importância de R$ R$ 2.483,00 

devidamente atualizado pelo INPC a partir de 11/06/2019 e incidência de 

juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação. Deixo 

de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008172-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALVELI RAQUEL SICHESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por GEZIANE FERNANDA LOPES 

CAMPOS SERAFIM EIRELI em face de DALVELI RAQUEL SICHESKI. Em 

suas razões a Executada sustenta inexigibilidade do título em razão da 

inexecução do serviço que ensejou a emissão dos títulos executivos em 

litígio. O cheque é dotado de autonomia da relação jurídica negocial que o 

originou. Isto vale dizer que se trata de ordem de pagamento à vista no 

qual o seu emitente não pode arguir, em face do terceiro possuidor do 

título, exceções pessoais, tal como, o inadimplemento da obrigação 

original, ressalvada a hipótese de má-fé. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E 

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL. PRESCRIÇÃO. […] MÉRITO. Tendo havido a 

circulação da cártula (mediante endosso) e tratando-se o cheque de título 

cambiário e ordem de pagamento à vista, o emitente resta impossibilitado 

de opor exceções pessoais, salvo se demonstrada a má-fé do portador 

do cheque, ônus do qual o réu não se desincumbiu. Sentença reformada. 

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70078688058, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/01/2019 - grifo nosso). Visando impedir a circulação do título de 

crédito dado em garantia, poderia a Executada ter acrescido o mesmo da 

cláusula de “não- à ordem” ou “não-transferível” após o nome do 

destinatário original conforme dispõe o art. 11 da Lei do Cheque, o que não 

ocorreu no presente caso. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE os EMBARGOS 

à EXECUÇÃO. INTIME-SE o Embargado/Exequente para, no prazo de 10 

dias, de prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. Por 

força do art. 55, inciso II da Lei nº 9.099/1995 CONDENO a 

Embargante/Executada no pagamento de custas e despesas processuais. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009236-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO ANDRE LOURES COSTA 03174626102 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. Por força da CONEXÃO reconhecida entre os autos 

nº 1008172-56.2018.8.11.0015 e 1004618-16.2018.8.11.0015 nos termos 

do art. 55 do CPC passo a análise conjunta dos autos. GEZIANE 

FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI ajuizou demandas de 

CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO, C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA e de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de SAULO ANDRE LOURES 

COSTA 03174626102 - IMAGEM COMUNICACAO VISUAL. A controvérsia 

dos autos cinge-se ao cheque nº 38 sustado por desacordo comercial e 

levado a protesto pelo promovido, bem como a indenização pelos danos 

materiais e morais em razão da execução parcial da avença. Narrou a 

promovente que contratou o promovido, contudo, este não concluiu os 

serviços no prazo estabelecido, não foi concluído. Em razão disto houve a 

sustação do título de crédito. Em ambas as demandas postula por 

ressarcimento moral e, na segunda demanda, postula ressarcimento 

material consistente no valor pago a terceiros para conclusão da obra. Por 

seu turno, o promovido sustentou que, somente após a sustação do 

cheque, recebeu reclamações da promovente quanto a vícios no serviço 

prestado. Em sede de audiência de instrução colheu-se o depoimento das 

partes, oitiva de um informante e duas testemunhas. Restou esclarecido 

pela promovente (id nº 26428326) que a parte que lhe coube foi parcelada 

em 5 cheques, sendo uma entrada de R$ 2.000,00 e 4 parcelas de R$ 

1.400,00. Afirmou que o promovido não finalizou a fachada no prazo 

combinado de 30 dias e, quando da inauguração da filial ainda estavam em 

obras. Prosseguiu afirmando que o serviço parcialmente efetuado 

apresentou defeitos, tais como amassados. Por seu turno o promovido (id 

nº 26428327) explicou que não houve um prazo máximo para a conclusão, 

havia apenas um prazo mínimo de 30 dias úteis para a conclusão e que 

este foi extrapolado. Afirmou que somente recebeu reclamações quanto a 

defeito na prestação do serviço após o protesto. Pensa que não houve 

prejuízo eis que ao tempo da inauguração o prédio ainda passava por 

adaptações, como por exemplo, câmeras de segurança. O informante, 

GEAN CARLO SERAFIM, (id nº 26428328), afirma que a franquia pagaria 

um valor padrão para a fachada e que eles assumiram o pagamento da 

diferença sendo negociado com a promovida em janeiro/2018 consistente 

em entrada e demais em parcelas. Aduz que houve a compensação do 

fevereiro/2018, apesar do serviço não ter sido finalizado. Prossegue 

aduzindo que o prazo para conclusão a obra era em no máximo 30 dias 

corridos. No decorrer dos fatos houve diversas reclamações e cobranças 

quanto ao atraso mediante conversas em WhatsApp e pessoalmente. A 

primeira testemunha, ANDERSON MOREIRA SALGADO, (id nº 26428329) 

efetuou orçamento dos custos para finalizar a fachada da promovente. 

Destacou que tinha partes descoladas e amassadas que implicariam na 

reexecução do serviço o qual foi executado entre maio/junho de 2018. A 

segunda testemunha, THIAGO MANICA CORREIA, (id nº 26428330) que 

participou da realização do serviço na filial da promovente sendo este 

realizado entre 30 a 35 dias. Por ocasião da inauguração restava a 

instalação de um painel do lado direito sendo instalado em torno de 2 a 3 

semanas após a inauguração. Em relação aos danos materiais a 

promovente postulou a um só tempo o ressarcimento de R$ 6.000,00 

gastos com terceiro para a reexecução e correção das falhas do projeto 

realizado pelo promovido, bem como o cancelamento da cobrança dos 4 

últimos cheques. O pedido de cancelamento não comporta integral 

acolhimento pois se trata de título executivo extrajudicial dotado de 

autonomia em relação ao negócio que o originou. Neste contexto, dos 4 

cheques que a promovente busca cancelamento, três já foram 

repassados à terceiros e, inclusive, são objetos de demanda autônoma 

neste Juízo sob o nº 1008172-56.2018.8.11.0015. Ainda que não fosse o 

caso o cancelamento do cheque implica em desfazer o negócio jurídico. 

Todavia, conforme apurado em sede de instrução processual, o serviço 

contratado pela promovente foi executado ainda que com os vícios 

evidenciados. Assim, cancelar os cheques implicaria em desfazer o 

negócio devendo as partes serem restituídas ao seu status quo ante 

implicando na necessária retirada de eventual material instalado na obra 

da promovente. Sobre este tema é imperioso consignar que o pedido de 

cancelamento dos 4 cheques, representando a quase totalidade dos 

valores devidos, se mostra genérica e excessivamente onerosa ao 

promovido. Não sendo possível a este Juízo precisar, sem conhecimentos 

técnicos que demandariam a incompetência deste, o efetivo percentual do 

serviço concluído. Todavia, em razão do comprovado gasto com 

correções ao vício na execução é devido, pelo promovido, o 

ressarcimento da importância de R$ 6.000,00 a título de danos materiais. 

Quanto aos danos morais há duas causas de pedir: a primeira, objeto dos 

autos nº 1004618-16.2018.8.11.0015 que trata do alegado protesto 

indevido e a segunda, objeto dos autos nº 1009236-04.2018.8.11.0015 

que trata da execução defeituosa do serviço. É imperioso observar que a 

promovente é pessoa jurídica, ou seja, apesar de poder ser vítima de 

ofensa moral, as hipóteses de tal ocorrência são restritas em razão de 

que somente a sua honra objetiva possa ser abalada. Não há nos autos 

provas produzidas a evidenciar que eventual existência de andaimes 

tenha manchado sua imagem perante o público. Igualmente não se 

vislumbra danos morais na realização de protesto pelo nome da 

promovente, eis que decorreu de situação de inadimplência desta. Ao 

longo de ambos os feitos a promovente aduziu que, por diversas vezes, 

solicitou ao promovido que finalizasse a obra, contudo, somente há notícia 

de questionamentos quanto à qualidade do serviço a partir do início de 

abril/2018 por intermédio das conversas de WhatsApp. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o 

promovido a pagar a importância de R$ 6.000,00 devidamente atualizado 

pelo INPC a partir da data do desembolso, 15/05/2018, e incidência de 

juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação. Deixo 

de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009719-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINO EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. LEDUINO 

E B E R L E  m o v e  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R I A  D E 

INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADEDE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, C/ PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade na cobrança de 

débito imputado à parte Requerente em procedimento de recuperação de 

consumo. Ressai dos autos que, em 12/04/2019 (id nº 24607419) houve 

vistoria na unidade consumidora do promovente com posterior 

procedimento de recuperação de consumo (id nº 24607023) sob o 

argumento de desvio no ramal de entrada. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não prospera, pois ao presente caso não 

se mostra necessária a realização de perícia. A controvérsia da presente 

demanda restringe-se ao correto funcionamento do medidor de energia da 

unidade consumidora e não às instalações da parte Requerente. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não havendo outras 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. Não vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Conforme histórico de consumo (id nº 24607037) a média de 

consumo nos 5 meses anteriores à vistoria foi de 769,6 kWh. E, nos 5 

meses subsequentes esta média elevou-se para 1.311 kWh. Deste modo 

há nos autos, indício de que após a vistoria efetuada, houve significativa 

mudança no padrão de consumo da unidade consumidora do promovente 

a permitir inferir pela ocorrência de fraude. Não havendo os autos 

qualquer motivação plausível para tal diferença, exceto a adulteração 

sofrida no medidor da parte Requerente. E havendo indícios de 

irregularidade tem-se como devida a recuperação de consumo, conforme 
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entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – LEGALIDADE NA 

APURAÇÃO DO CONSUMO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO PROVIDO. 1- O conjunto probatório dos autos, principalmente o 

histórico de consumo anexado as fls. 67 confirma que houve um aumento 

no consumo de energia elétrica após a troca do medidor, comprovando 

que o mesmo não registrou o consumo efetivo durante algum período. 

Constatada a irregularidade do medidor, deve a recorrente arcar com o 

pagamento da diferença de consumo. (TJMT, Ap 65042/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a promovente no pagamento da importância de R$ 

14.280,67 devidamente corrigidos pelo INPC com a incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento. 

Contudo, limitando-se a possibilidade de suspensão no fornecimento de 

energia referente ao 90 dias anteriores à vistoria, ou seja, os débitos 

proporcionais aos meses de janeiro a março/2019. Deixo de condenar o 

promovente no pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008592-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DIOGO 

DA SILVA SANTOS move AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em face de IUNI 

UNIC EDUCACIONAL LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

regularidade do débito que ensejou a negativação do nome do 

promovente. Ressai dos autos que as partes entabularam contrato de 

prestação de serviços educacionais (id nº 15880676 e 15880670). Porém 

o promovente afirma que frequentou apenas 3 dias de aula quando pediu 

a desistência do curso sem, contudo, receber sua via do requerimento. Em 

contraposição a promovida afirma que os valores negativados são 

devidos em razão da ausência de solicitação formal de trancamento da 

matrícula. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. A cláusula 6.2 do 

contrato de id nº 15880676 assevera ser dever do promovente a 

solicitação formal de desistência do curso, sendo responsável pelo 

adimplemento integral das mensalidades até a formalização do pedido. 

Com base nesta cláusula a promovida postulou o pagamento da 

integralidade do semestre 2017.2. Todavia, pelas versões narradas nos 

autos, se vislumbra a concorrência de culpas entre as partes. O 

promovente se obrigou a observar o contrato pactuado no qual, 

expressamente, exige a formalização da desistência com a cobrança de 

mensalidades até o ato. Por outro lado, em observância à boa-fé que rege 

as relações jurídicas de nossa sociedade, a inércia da promovida frente a 

prolongada ausência do autor às aulas efetivamente contribuiu para as 

atuais circunstâncias. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO. Indeferimento de prova. Cerceamento de defesa. 

Julgamento do mérito da demanda. Inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Discursão acerca da realização de pedido de cancelamento 

de matrícula pelo aluno em curso de pós graduação. Documentação 

apresentada pelo estabelecimento de ensino, como lista de frequência, 

que veio desacompanhada da assinatura do estudante. Provas de fácil 

produção que não foram exibidas, como avaliações ou trabalhos 

devidamente assinados. Ação monitória instruída com documentação 

insuficiente para, em cognição sumária, formar um juízo de probabilidade 

sobre a existência do crédito exigido pela autora. Dever de boa-fé objetiva 

que obriga o aluno a informar o estabelecimento da desistência do curso 

também se aplica ao fornecedor de serviço, que deve notificar o aluno 

faltante, e não deixar avolumar a dívida para cobrá-la quatro anos depois. 

Dever de cooperação que exige comportamento leal do credor em relação 

aos prejuízos causados pelo inadimplemento do devedor. Mitigação dos 

próprios prejuízos (duty to mitigate the loss). Autora que deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do 

CPC. Responsabilidade do embargante de pagar as mensalidades que é 

afastada. Provimento do recurso. (TJRJ - APL: 01634892120178190001, 

Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 07/11/2019 - grifo nosso). No cenário dos autos, por força 

do contrato, o promovente é efetivo devedor das mensalidades 

inadimplidas. Entretanto, em razão da concorrência de culpa, deve o valor 

pleiteado pela promovida em pedido contraposto, R$ 2.078,41 deve ser 

mitigado na razão de 50%. E, nesta senda o pedido contraposto deve ser 

acolhido em parte para condenar o promovente no pagamento da 

importância de R$ 1.039,20. No que tange ao pedido de danos morais, 

estes não comportam acolhimento, pois decorreu de culpa exclusiva do 

promovente que não observou os procedimentos contratualmente 

previstos para a desistência do curso sendo regular a inscrição de seu 

nome em cadastro de inadimplentes. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR o promovente a pagar a importância de 

R$ 1.039,20 devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento das parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% 

ao mês a partir da data de citação e, para fins de atualização, deverá ser 

abatido o valor depositado no id nº 15133179. Por consequência, 

REVOGO a tutela de urgência concedida no id nº 15429230. Deixo de 

condenar o promovente no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012034-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETAR ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 
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DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013686-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011513-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENOIR DE PAULA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. GENOIR DE PAULA RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO 

RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

promoção retroativa e diferenças de verbas salariais, bem como ao 

computo do período para a promoção ao próximo nível hierárquico da 

carreira do promovente. Narra o autor que passou a integrar o quadro de 

praças da Polícia Militar deste Estado em 29/11/2004. Este almejava a 

promoção para a patente de cabo, mas originalmente não havia previsão 

quanto aos critérios para promoção na carreira. Após sucessão de leis e 

decretos obteve a promoção em 05/09/2015. Todavia esta não retroagiu à 

data em que este atingiu o requisito temporal causando a este perdas 

financeiras e defasando futuras promoções. Por seu turno o promovido 

suscitou prescrição e no mérito pela improcedência da demanda. Invocou 

a incidência do princípio do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato 

de promoção do promovente, no momento em que se deu, reveste de 

legalidade. Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas 

sim o não preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. 

Por fim, aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento 

parcial A pretensão autoral possui dois vértices. No primeiro busca a 

cobrança das diferenças salariais a partir do momento temporal em que 

entende deveria ter ocorrido sua promoção ao cargo hierarquicamente 

superior. No segundo, busca o reconhecimento a retroação do momento 

de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a 

promoção ao próximo nível hierárquico. Tal compreensão é essencial para 

que se possa verificar, dentro da pretensão autoral o que poderá ser 

atingido pela prescrição vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 

dispõe que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). 

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre 

a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo 

José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

[…] A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, 

pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de pensamento é a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO 

NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta 

contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 

3305315920188217000, Relator: LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é 

disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 

1º, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - 

AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 

- grifo nosso). Em comum, ambos os vértices da pretensão autoral 

desaguam em cunho pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as 
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diferenças salariais) quer seja de forma remota (acrescer à contagem de 

tempo para a próxima promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à 

prescrição no prazo talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 05/09/2019, 

qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 05/09/2014 

resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação 

de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para 

a promoção ao próximo nível hierárquico. Do mérito Em 29/11/2004 o 

promovente ingressou, por meio de concurso público, na patente de 

soldado do quadro de praças da Polícia Militar. À época não havia 

regulamentação quanto à promoção. Em 11/06/2007 é promulgada a Lei 

Complementar Estadual nº 271 que detalhou o quadro de efetivos da 

Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, com redação dada pela Lei 

Complementar 351/2009 exigia interstício mínimo de 15 anos ou mais para 

a promoção ao posto de cabo. Em 29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 

2.468 que aprova o regulamento de promoção de praças da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar. Dispunha o art. 13 do referido ato os 

requisitos indispensáveis à promoção. Dentre estes destaca-se o 

interstício mínimo, previsto no art. 67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o 

prazo de “12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para 

Cabo”. Segundo consta na defesa da promovida o promovente, apesar de 

integrar o Quadro de Praças da PM/MT – QPPM, por não ter realizado 

nenhum Curso de Formação de Cabo – CFC migrou para o Quadro 

Especial de Praças Policiais Militares/MT - QEPPM devendo, nestas 

circunstâncias observar o interstício mínimo supra. Em 31/03/2014 

sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo 

para a promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea 

“a”. Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 9 anos e 

3 meses de efetivo exercício no posto de soldado. Em 28/08/2015 

mediante a Portaria nº 354/DGP/SCP/PMMT (id nº 23480813) o promovente 

foi promovido ao posto de Cabo QPPM. Conforme explanado supra, no 

início da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

critério temporal, ou seja, já contava com anos e 3 meses de efetivo 

exercício no posto de soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos 

que a efetivação promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 

28/08/2015. A pretensão autoral para que a promoção retroaja até 

29/11/2013, data em que completou os 9 anos não comporta acolhimento. 

Caso fosse procedente tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao 

promovente em uma época que não existia. O direito a promoção do 

promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 

31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se 

falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo 

momento em que referida Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio permite inferir 

que a pretensão autoral comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por 

incontroverso que na data da vigência da Lei nº 10.076/2014 o 

promovente já havia atingido o requisito temporal exigido a promoção 

ocorrida em 28/08/2015 deve retroagir à data de início de vigência da Lei 

nº 10.076/2014, ou seja, 31/03/2014. Entretanto, em razão do 

reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral 

comportará acolhimento a partir de 05/09/2014 apenas, inclusive para o 

cálculo do interstício mínimo para as demais promoções. Considerando os 

prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual nº 10/076/2014, a 

promoção do promovente para cabo deverá ser considerada, de forma 

retroativa, a partir de 05/09/2014 e deverá ser promovido, a partir de 

05/09/2018 para Terceiro-Sargento. Do Dispostivo Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DETERMINAR 

que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao 

posto de Cabo a partir de 05/09/2014 e ao posto de Terceiro-Sargento a 

partir de 05/09/2018, devendo ser sua ficha funcional retificada para os 

devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da 

promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor original de R$ 12.224,09 

referente ao período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor original 

de R$ 4.638,55 referente ao período de setembro/2018 a março/2019 e 

demais diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de 

Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do 

promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. 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.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012165-27.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (EXECUTADO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

SOBRE-RODAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013597-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES CESAR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 
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sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007543-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FRANCISCA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. O presente feito cuida de AÇÃO ORDINÁRIA na qual a parte 

Autora busca o percebimento do adicional de antiguidade e merecimento 

por todo o período laborado desde a sua admissão no serviço público 

conforme especificado na exordial. Inicialmente foi atribuído à causa o 

valor de R$ 5.000,00 para efeitos fiscais. O que culminou no declínio da 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para este Juizado 

Especial da Fazenda Pública. No entanto, sem parâmetro do efetivo do 

quantum pretendido, foi determinada a emenda da exordial com este fito. 

Em resposta a parte autora retificou o valor da causa para R$ 39.000,00. É 

o resumo dos fatos, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 fixa a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas cujo valor não 

ultrapasse 60 salários mínimos, que em disposição alguma permite a 

prolação de sentença ilíquida. Todavia o juízo, inicialmente, sobretudo para 

fins de competência, mas sem menoscabo do zelo pela elaboração de 

sentença líquida, é compelido a alicerçar em parâmetros condizentes e 

convincentes. Jamais aleatórios ou inconsequentes. De maneira a evitar 

procrastinação ou decisões proferidas por juízo incompetente ou 

desnecessariamente ilíquidas, quando a parte sabe ou deveria saber o 

quantum de sua pretensão. Com essa finalidade, foi determinada a 

emenda da inicial, de modo que pudesse, com o real dimensionamento da 

monta do direito almejado, avaliar com responsabilidade e razoabilidade os 

números apresentados e definir o juízo competente com a mínima 

segurança para garantir curso processual estável e correto no juízo 

competente, produzindo ao final sentença sem nulidade e líquida. Em vez 

disso, sem nenhum parâmetro persuasivo ou aferível de plano, se não um 

número sem lastro algum lançado, sem qualquer suporte em projeções 

pertinentes e cálculos devidos, de acordo com a pretensão, a parte autora 

apresentou sugestivo valor à causa absolutamente aleatório. A falta de 

lógica e racionalidade na atribuição de valor à causa obsta o seguimento 

da presente demanda neste Juízo. A propósito compilado o seguinte 

julgado, com destaque em negrito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. 

REGULARIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO”. (TJ-DF; Proc 0701.15.3.282018-8070001; Ac. 108.7820; 

Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 11/04/2018; DJDFTE 

19/04/2018 - grifo nosso). “VALOR DA CAUSA. Servidores públicos 

estaduais civis e militares. Adicional por tempo de serviço. Vencimentos 

integrais. – Juizado Especial. Valor da causa. Na esteira de entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça que se estende, dada a mesma 

razão, ao Juizado Especial Estadual, a competência da Vara ou do Juizado 

Especial deve levar em conta o valor da causa para cada autor, não o 

valor total. Hipótese de competência absoluta, a exigir cuidado no 

processamento e julgamento do pedido. Impertinência, neste momento, da 

verificação da possibilidade de o juiz proferir sentença ilíquida. A 

complexidade da causa decorre da complexidade probatória, não da 

complexidade do direito ou da execução. Posição que vai se firmando 

neste Tribunal, pacificada nesta Câmara. Não obedecida a determinação 

para emenda da petição inicial, seu indeferimento é medida de rigor. – 

Indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 

485, I do CPC”. Recurso dos autores a que se negou seguimento. Agravo 

i n t e r n o  d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 5 6 9 4 9 0 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 5 3  S P 

1056949-09.2016.8.26.0053, Relator: Torres de Carvalho, Data de 

Julgamento: 30/07/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 02/08/2018 - grifo nosso) A conduta desconexa e negligente 

da parte autora impede avaliar com a mínima segurança a competência 

deste Juízo em razão do valor da causa como critério essencial a defini-la, 

além de evitar a prolação de sentença ilíquida por este Juizado, nada 

recomendável. Demais disso, sobre este último ponto, não obstante os 

seus argumentos, a prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública possui vedação ante a interpretação conjunta 

dos arts. 27 da Lei nº 12.153/2009 e 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995. Em igual sentido tem-se o posicionamento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, LEI 

11.738/08. COMPLEXIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. 

Considerando a complexidade da demanda e da inexistência de fase de 

liquidação de sentença, bem como da inadmissibilidade de prolação de 

sentença ilíquida, conforme o previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, o feito deve ser extinto. 2. Natureza do pedido formulado 

dependente de posterior fase complexa de liquidação de sentença. 

Julgado extinto feito, sem resolução de mérito, restando prejudicado o 

recurso. (TJRS - RECCV: 00513848420158219000, Relator: THAIS 

COUTINHO DE OLIVEIRA, TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA, 

Data de Publicação: 15/12/2015 - grifo nosso). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 319, inciso V, 321, 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte autora a pagar as custas e as despesas judiciais, assim como 

honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008075-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 
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que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ADRIANA PEREIRA PRIMO 

em face do MUNICÍPIO DE SINOP visando o pagamento das diferenças da 

conversão da URV no percentual de 11,98% sobre seus proveitos e 

demais reflexos. A presente demanda foi ajuizada no âmbito do Processo 

Judicial Eletrônico – PJe em 15/08/2018. Todavia, em consulta ao Sistema 

Apolo e o próprio site do TJMT é possível verificar que, em 05/02/2015, foi 

ajuizada pela promovente demanda em meio físico distribuída sob o nº 

1210-39.2015.811.0015 (cód. 222599) que tramita perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e, inclusive, já teve 

sentença proferida pelo juízo ad quem e confirmado pelo juízo a quo 

encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença. Pela 

simples leitura da petição inicial deste feito e da sentença daqueles autos 

é nítida a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido. Logo, a 

presente demanda encontra-se prejudicada em razão da existência de 

coisa julgada. Tal como conceituada no art. 337, §4º, CPC, trata-se da 

repetição de uma ação cuja matéria já foi objeto de sentença transitado em 

julgado. Diante do exposto, CONHEÇO da PREJUDICIAL de MÉRITO da 

COISA JULGADA para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC. Deixo de condenar 

o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007808-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA FERREIRA CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JANE 

APARECIDA FERREIRA CALGARO ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, Referência CE-07, com entrada em exercício em 01/02/2012. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de 

contestação o requerido impugnou o valor da causa, suscitou prejudicial 

de prescrição. No mérito pela inconstitucionalidade das Lei nº 568/1999 e 

663/2001 e revogação expressa pela Lei nº 1.604/2011 que substituiu a 

Lei nº 254/1993. As preliminares e prejudiciais de mérito arguidas não são 

suficientes para afastar a análise do mérito. Merecendo, portanto, a 

rejeição. Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, não 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a 

Legislação Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se 

previsto no art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 

663/2001. Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No 

caso concreto dos autos a Requerente entrou em exercício em 01/02/2012 

e, pelo requisito legal, somente faria jus à percepção do adicional de 

antiguidade e merecimento findo o primeiro ano de efetivo exercício da 

função pública, o que ocorreu apenas em 01/02/2013. Contudo, tal 

benefício foi revogado em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737/2012. Desta feita, 

a promovente não cumpriu o critério temporal mínimo para a percepção do 

adicional de antiguidade e merecimento antes da revogação deste. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007872-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SAUCEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

VALQUIRIA SAUCEDO DA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, Referência CE-07, com início do exercício em 14/10/2013. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de 

contestação o requerido aduziu inépcia da exordial pela revogação do 

benefício pretendido via Lei 1.737/2012, ocorrência de duplicidade de 

adicionais ante a previsão do art. 13, §1º da Lei nº 1.604/2011 que 

substituiu a Lei nº 254/1993. A PRELIMINAR suscitada não prospera em 

razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem notório 

conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar que 

durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou qual 

o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, §1º do CPC. 

Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a Legislação 

Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no 

art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos 

foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso 

concreto dos autos a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012 e a 

Requerente entrou em exercício em 14/10/2013. Logo, ao tempo de seu 

início de atividade não mais existia o benefício a qual pretende a cobrança. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006817-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI BONFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. TATIANI 

BONFIM DOS SANTOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face 

de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 
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reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou a requerente que foi 

nomeada para o cargo de PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 30HS-EFETIVO, 

Referência CE-29, com início do exercício em 22/06/2016. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de contestação 

o requerido aduziu prejudicial de prescrição e no mérito pela revogação do 

benefício pretendido via Lei 1.737/2012. A PRELIMINAR suscitada não 

prospera em razão de que a argumentação utilizada pelo Requerido tem 

notório conteúdo de mérito e não de inépcia da petição inicial. Vale frisar 

que durante sua longa preliminar em nenhum momento o Requerido indicou 

qual o trecho da exordial que se amolda ao conteúdo do art. 330, §1º do 

CPC. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a Legislação 

Municipal o benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no 

art. 16 e ss da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. 

Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos 

foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012. No caso 

concreto dos autos a revogação do benefício ocorreu em 23/11/2012 e a 

Requerente entrou em exercício em 22/06/2016. Logo, ao tempo de seu 

início de atividade não mais existia o benefício a qual pretende a cobrança. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007333-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BRUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

ELISANGELA BRUNA DA SILVA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Narrou 

a requerente que foi nomeada para o cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM, Referência CE-16, com início do exercício em 17/02/2011. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Em sede de 

contestação o requerido aduziu impugnação ao valor da causa, 

prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e 663/2001. As 

PRELIMINARES não se revelam hábeis a obstar a análise do mérito do 

presente caso. Desta forma, REJEITO-AS e, por não vislumbrar questões 

de nulidades passo a análise do mérito. Segundo a Legislação Municipal o 

benefício pleiteado pela Requerente encontrava-se previsto no art. 16 e ss 

da Lei nº 568/1999 com redação dada pela Lei nº 663/2001. Extrai-se da 

legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos 

proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício 

da atividade. No caso em concreto, a promovente entrou exercício em 

17/02/2011; assim, a partir de 17/02/2012 lhe era devido o pagamento do 

adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano 

subsequente. Todavia, conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 

23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido 

adicional entre 17/02/2012 e 23/11/2012. Na análise dos marcos temporais 

se verifica a prescrição suscitada pela promovida considerando que a 

presente demanda foi ajuizada em 24/07/2018. Sobre o tema o art. 1º do 

Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mes linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Ante o 

reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal e ante a 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, 

ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de 

apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos 

anteriores à propositura da demanda ocorrida em 22/09/2014. Desta 

forma, deve ser reconhecida a PRESCRIÇÃO das pretensões contra a 

Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da 

data da distribuição da ação. E desta forma as pretensões ao 

ressarcimento dos valores inadimplidos entre 17/02/2012 e 23/11/2012 

restam abarcado pela prescrição. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013437-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ELSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY NUNES SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GERALDO 

ELSON DE LIMA em face de JOHNNY NUNES SANT ANA. O promovente 

afirma ser credor do promovido em razão do cheque nº 850020-7, no 

valor de R$ 320,57, com vencimento para 22/02/2019 emitido pelo 

promovido oriundo da Conta Corrente nº 67.267-X, Agência 1180, Banco 

do Brasil. O promovido apesar de devidamente citada via AR (id nº 

26070569) não compareceu na audiência de conciliação (id nº 26962096) 
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impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95. Instrui os autos cópia de título de crédito (id nº 25413741) 

emitido pelo promovido. Referidos títulos encontram-se com carimbo de 

devolução deste pelas alíneas 11 e 12. Resta, portanto, demonstrada a 

existência de relação jurídica entre as partes configurando o 

inadimplemento do valor representado pelo cheque que serve de prova da 

dívida. Contudo, o cálculo apresentado pelo promovente (id nº 25413742) 

destoa dos parâmetros legais ao incluir multa de 2% e honorários de 20%. 

Tais acréscimos não se encontram avençados no corpo do título de 

crédito, nem em qualquer outro documento, motivo pelo qual são indevidos. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para CONDENAR o promovido no pagamento da importância original total 

de R$ 320,57 devidamente atualizado pelo INPC e incidir juros moratórios 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, 22/02/2019. Deixo 

de condenar o promovido no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009070-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI CANDIDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

WELINGTON FAVERO PEREIRA em face de SIRLEI CANDIDA MARTINS. O 

promovente afirma ser credor da promovida em razão dos cheques nº 

IU-400213, no valor de R$ 7.610.00, com vencimento para 10/01/2018 e 

UA-400269, no valor de R$ 10.974,00, com vencimento para 20/02/2018, 

ambos emitidos pela promovida oriundos da Conta Corrente nº 02532-1, 

Agência 8218, Banco Itaú Unibanco S.A. A promovida apesar de 

devidamente citada via telefone (id nº 24702151) não compareceu na 

audiência de conciliação (id nº 25642555) impondo-se a aplicação dos 

efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Instrui os autos 

cópia de título de crédito (id nº 21443653 e 21443655) emitidos pela 

promovida. Referidos títulos encontram-se com carimbo de devolução 

deste pelas alíneas 11 e 12. Resta, portanto, demonstrada a existência de 

relação jurídica entre as partes configurando o inadimplemento do valor 

representado pelo cheque que serve de prova da dívida. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a promovida 

no pagamento da importância original total de R$ 18.584,00 devendo cada 

título de crédito ser atualizado pelo INPC e incidir juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento. 

Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

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

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

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013412-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CAUDURO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013412-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MONICA CAUDURO DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de relação jurídica 

entre as partes. Inicialmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, apesar de devidamente 

citada via AR (id nº 26069082) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 26940290). Em sua petição inicial a promovente 

insurge-se contra 24 inscrições em cadastro negativista efetivada pela 

promovida, a saber, por ordem de antiguidade: a) R$ 460,85 vencido em 

18/10/2017 e disponibilizado em 18/11/2017; b) R$ 476,09 vencido em 

22/09/2017 e disponibilizado em 18/11/2017; c) R$ 276,08 vencido em 

20/03/2018 e disponibilizado em 03/06/2018; d) R$ 276,08 vencido em 

19/02/2018 e disponibilizado em 03/06/2018; e) R$ 428,48 vencido em 

19/01/2018 e disponibilizado em 03/06/2018; f) R$ 550,40 vencido em 

20/12/2017 e disponibilizado em 03/06/2018; g) R$ 369,91 vencido em 

23/03/2017 e disponibilizado em 03/06/2018; h) R$ 276,08 vencido em 

20/03/2018 e disponibilizado em 16/06/2018; i) R$ 276,08 vencido em 

19/02/2018 e disponibilizado em 16/06/2018; j) R$ 428,48 vencido em 

19/01/2018 e disponibilizado em 16/06/2018; k) R$ 550,40 vencido em 

20/12/2017 e disponibilizado em 16/06/2018; l) R$ 296,80 vencido em 

23/03/2017 e disponibilizado em 16/06/2018; m) R$ 135,01 vencido em 

17/07/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; n) R$ 142,29 vencido em 

16/06/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; o) R$ 98,61 vencido em 

22/05/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; p) R$ 73,11 vencido em 

17/04/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; q) R$ 104,29 vencido em 

23/02/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; r) R$ 68,88 vencido em 

23/01/2017 e disponibilizado em 20/09/2019; s) R$ 61,99 vencido em 

23/08/2018 e disponibilizado em 26/09/2019; t) R$ 50,45 vencido em 

23/07/2018 e disponibilizado em 26/09/2019; u) R$ 75,80 vencido em 

21/06/2018 e disponibilizado em 26/09/2019; v) R$ 58,28 vencido em 

22/05/2018 e disponibilizado em 26/09/2019; w) R$ 51,00 vencido em 

20/04/2018 e disponibilizado em 26/09/2019, e; x) R$ 98,61 vencido em 

14/08/2017 e disponibilizado em 26/09/2019. Por fim, além das 

negativações acima elencadas, a promovente ainda ostenta uma inscrição 

no valor de R$ 402,64 vendida em 17/07/2015 e inserida em 10/05/2019. 

Não havendo, nos autos, quaisquer provas hábeis a comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, devem as inscrições serem 

declaradas indevidas e ensejar a devida reparação moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como a existência de negativação 

posterior não discutida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e 

da RELAÇÃO JURÍDICA existente entre as partes e CONDENAR a 

requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 devidamente 
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corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, 

STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de cadastro negativistas 

(SPC/SCPC/SERASA) para que procedam com a baixa das negativações 

acima elencadas. Deixo de condenar o promovente no pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012809-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

demanda proposta por JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade do procedimento 

administrativo efetuado pela parte Requerida e consequente regularidade 

do débito imputado à parte Requerente quanto à recuperação de consumo. 

Ressai dos autos que, após vistoria na unidade consumidora do 

promovente realizada em 07/01/2019 (id nº 26636656, p.11-12) 

verificou-se o faturamento a menor do consumo. O laudo do IPEM-MT (id 

nº 26636656, p.14), afirmou que “O medidor não está funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os 

erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de 

exatidão. O medidor encontra-se com 2º elemento inoperante”. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O ônus 

probatório, incumbe a quem afirma, portanto, se a parte Requerida aduziu 

que houve fraude no medidor da Unidade Consumidora da parte 

Requerente a impedir o seu correto funcionamento, era seu ônus trazer 

aos autos tais provas. Neste diapasão o Laudo do IPEM-MT juntado aos 

autos não permite inferir que o consumo registrado à menor decorreu de 

qualquer intervenção humana; ao contrário, evidencia-se que por falha 

técnica do aparelho houve tal déficit no registro de consumo. Somente é 

lícita a cobrança do consumidor quando a concessionária demonstra que 

este foi o efetivo autor da irregularidade: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO 

DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA 

CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Neste ponto, 

sendo a parte Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta 

providenciar a devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o 

pagamento por recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à 

parte Requerente os riscos da atividade econômica por aquela 

desempenhada. Em que pese os argumentos expostos pela parte 

Requerida não há prova apta a amparar os valores cobrados ou imputar a 

parte Requerente como a autora da alegada anomalia, estes deverão ser 

considerados como indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que 

o medidor é em área externa a residência da parte Requerente. Diante do 

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

Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nos autos. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. O promovente não estando 

representado por advogado ou pela Defensoria Pública deverá ser 

intimado por qualquer meio idôneo nos termos do art. 19 da Lei nº 

9.099/1995. E, caso tal intimação seja efetivada por telefone deverá ser 

efetivada na pessoa do promovente. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013442-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. LAURA 

JOANIR COSTA LEITE RONDON ajuizou em face de VIA VAREJO S/A a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ante a inscrição de 

seu nome em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 5.122,60. 

Sustenta na exordial que não possui débitos com a promovida e nega a 

existência de relação jurídica. Por seu turno a promovida arguiu a 

existência de indícios de fraude na contratação que ensejou a 

negativação restando afastada a responsabilidade civil ante a excludente 

de fato de terceiro. Não havendo arguição de outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa cabia à promovida a prova da existência de relação jurídica 

entre as partes. Ao contrário, resta confesso na peça defensiva que a 

negociação que ensejou a negativação do nome da promovente 

potencialmente decorreu de fraude perpetrada por terceiros. Nesta senda, 

não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 
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modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, Apelação Cível nº 

0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo nosso). A alegada 

excludente de responsabilidade por culpa de eventual fraude praticada 

por terceiro não prospera eis que tal possibilidade decorre do risco da 

atividade econômica exercida pela promovida e que não pode transferir 

aos consumidores, ainda que por equiparação. Neste sentido: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suposto inadimplemento 

de faturas de consumo de serviços de energia elétrica. Contratação 

negada pelo demandante. Ausência de prova da celebração do contrato e 

do consumo dos serviços. Ônus da ré. Exegese do art. 373, inc. II, do 

CPC. Eventual fraude cometida por terceiro. Responsabilidade da 

prestadora de serviços de energia elétrica que decorre do risco da 

atividade que exerce. Débito inexigível. Negativação do nome do autor 

indevida. Dano moral configurado. Recurso provido. (TJSP - AC: 

10002722620178260278, Relator: GILBERTO LEME, TRIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/12/2019 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 4.000,00 valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 

25650837, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nos autos e 

CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 4.000,00 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

INTIME-SE a promovente, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.099/1995 por 

qualquer meio idôneo em razão de não estar representada por advogado 

ou Defensoria Pública. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007417-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORILDES COPATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por TATIANA 

ASSMANN MEINERZ – ME em face de ORILDES COPATTI nos autos da 

Execução de Título Extrajudicial movida por este visando o pagamento de 

valores em atraso e multa contratual em razão antecipada. Em suas 

razões a Embargante/Executada sustentou inexequibilidade do título por 

ausência de assinatura de testemunhas e no mérito resolução do contrato 

por culpa exclusiva do Embargado/Exequente eis que houve a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica do imóvel por falta de pagamento o 

que impediu a Embargante/Executada de prestar os serviços de 

fornecimento de internet. Não obstante os argumentos expostos, os 

presentes Embargos não comportam acolhimento. O contrato que embasa 

a presente execução encontra-se previsto no inciso VIII do art. 784, CPC, 

sendo hipótese distinta da execução de contrato particular de modo geral. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE 

DO TÍTULO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. HIPÓTESE 

LEGAL DISTINTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese de inexigibilidade do título 

pela ausência da assinatura de duas testemunhas não se sustenta, pois a 

Lei prescreve que o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de 

aluguel de imóvel é título executivo extrajudicial. 2. A ausência da 

assinatura de duas testemunhas no contrato de locação não retira do título 

seus atributos, se não impugnada a existência do crédito que lastreia a 

execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF - PROC: 

07058064220198070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 

QUINTA TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019 - grifo nosso). 

Prosseguindo tem-se que a tese de mérito dos embargos também não 

prospera. Segundo extrai-se da cláusula quinta a responsabilidade pelo 

pagamento da energia elétrica era do Embargado/Exequente, de modo que 

a ausência de energia elétrica poderia, em tese, configurar a hipótese de 

resolução do contrato prevista na cláusula terceira, alínea “b”. Contudo, tal 

hipótese não restou comprovada. O ônus de provar fato impeditivo do 

direito do Embargado/Exequente, incumbia à Embargante/Executada, 

conforme art. 373, inciso II do CPC, ou seja, não há nos autos nenhum 

elemento probatório mínimo a corroborar a versão desta. Não há qualquer 

notificação informando o motivo da rescisão contratual, não há notificação 

da concessionária de energia elétrica comunicando sobre a suspensão, 

não há histórico de atendimentos da unidade consumidora em questão a 

evidenciar que no dia alegado o fornecimento foi suspenso. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR IMPROCEDENTE os EMBARGOS à EXECUÇÃO. INTIME-SE o 

Embargado/Exequente para, no prazo de 10 dias, de prosseguimento ao 

feito requerendo o que entender de direito. Tendo em vista a manifestação 

de id nº 26069619, no qual a Embargante/Executada noticia a distribuição 

destes Embargos em processo autônomo apenso ao presente feito, 

originando os autos nº 1014190-59.2019.8.11.0015, TRASLADE-SE cópia 

da presente sentença para aquele feito, bem como CANCELO a audiência 

de conciliação designada para 23/01/2020 às 08h. Por força do art. 55, 

inciso II da Lei nº 9.099/1995 CONDENO a Embargante/Executada no 

pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CINTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JESSICA 

CINTI DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Em sua exordial a requerente nega a 

existência do débito e da relação jurídica. Por seu turno a requerida 

sustentou ausência de extrato obtido no balcão do SPC/SERASA como 

causa de indeferimento da inicial e falta de interesse de agir em razão de 

ausência de pretensão resistida. No mérito trouxe faturas para corroborar 

a existência do débito e da relação jurídica. Afirmou pela regularidade da 

inscrição. As preliminares suscitadas pela promovida não se sustentam. 

Não há qualquer artigo, inciso ou alínea, sobretudo os arts. 319 e 320 do 

CPC, que imponha a obrigação do autor carrear cópia de extrato de 

negativação obtido no balcão do CDL, SPC ou estabelecimentos 

congêneres. Ainda que seja extrato obtido por meio de site eventual 

contraprova de fraude é perfeitamente possível à promovida que também 

possui acesso a tais bancos de dados. Portanto, caso esta acredite que o 

promovente estaria ocultando prévias negativações poderia, mediante 

simples consulta, obter tais dados e junta-los nos autos visando 

comprovar fato impeditivo do direito do autor nos termos do art. 373, inciso 

II do CPC. Tem-se por resistida a pretensão autoral quando o réu formula 

antítese em sentido diametralmente oposto à tese autoral. Desta forma 

REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. A promovida trouxe aos autos faturas de consumo (id nº 

23669327) referente ao período de 10/05/2015 até 10/09/2016. Referidas 

faturas de consumo encontram-se detalhadas e encaminhadas para o 

endereço residencial da promovente. Neste ponto deve-se esclarecer que 

a Av. Central, conforme consta no comprovante de endereço de id nº 

21729349 e a Av. Geraldo Egídio Ferrari conforme consta nas faturas 

acima mencionadas, trata-se da mesma avenida situada no Bairro Menino 

Jesus nesta urbe. Neste sentido: APELAÇÃO. PRETENSÃO DE 

COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

Preclusão consumativa. Aditamento não conhecido. Inexigibilidade de 

débito cumulada com danos morais. Inscrição indevida. Comprovação da 

existência da contratação e de compras realizadas com cartão de crédito. 

Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II do CPC. 

Documento hábil (faturas com individualização da contratação. Dados 

pessoais do contratante). Reconhecimento. Regularidade do débito. 

Inadimplência configurada. Negativação. Exercício regular de direito. 

Danos morais. Ausência. Improcedência e sucumbência exclusiva da 

parte autora. Fixação de honorários recursais. Rejeição à majoração de 

verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Acréscimo indevido 

por ausente justa causa. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento 

Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (TJSP - AC: 

10019877720198260361, Relator: HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, 

DÉCIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

17/10/2019 - grifo nosso). Não pairando dúvida sobre a existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como suficientemente demonstrada a 

origem do débito que ensejou a inscrição é de se acolhe o pedido 

contraposto. Por fim, não se vislumbra elementos probatórios suficientes a 

inferir pela ocorrência de litigância de má-fé nos termos sustentada pela 

promovida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MARIA 

APARECIDA ALVES SILVA ajuizou em face de BANCO BRADESCO S.A a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ante a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes pelos valores de R$ 768,49 e R$ 491,87. 

Sustenta na exordial que não possui débitos com a promovida e nega a 

existência de relação jurídica ao afirmar que não solicitou o serviço que 

ensejou a negativação. Por seu turno a promovida arguiu a ausência de 

extrato oficial do SPC/SERASA e prescrição. No mérito sustenta pela 

regularidade da relação jurídica, existência dos débitos e improcedência 

dos danos morais e incidência da Súmula 385, STJ. As PRELIMINARES não 

prosperam. Não há qualquer determinação legal, sobretudo nos arts. 319 e 

320 do CPC que determinem que a petição inicial venha acompanhada de 

extrato de negativação obtido em balcão de atendimento do CDL, SERASA 

ou congêneres. Em caso de dúvida quanto à veracidade das informações 

prestadas no documento trazido aos autos pelo promovente era dever da 

promovida trazer aos autos referido extrato ao qual igualmente tem 

acesso. É dominante na jurisprudência pátria que o prazo prescricional 

começa a fluir da data da ciência da inscrição que, no caso concreto, se 

deu em 05/04/2019. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CESAN. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DE TERCEIRO EM NOME DO 

AUTOR. DANO MORAL COMPROVADO. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO. DESPROVIDO. I - O marco inicial do prazo prescricional é a 

data de 22/09/2015, data esta que o autor tomou ciência e conhecimento 

do imbróglio envolvendo o seu nome, portanto, com o ingresso da ação em 

23/10/2015, evidente, a inocorrência da prescrição. […] (TJES - APL: 

00021887120158080056, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019 - grifo nosso). Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa cabia à promovida a prova da existência de relação jurídica 

entre as partes. Em sua defesa a promovida afirma que o débito em 

questão se originou de relação jurídica mantida com a instituição bancária. 

Porém, não trouxe aos autos nenhum indício mínimo, quer fosse, cópia do 

contrato de abertura de conta em nome da promovente, faturas de 

utilização de cartão de crédito, solicitações via central de atendimento etc. 

Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a 

amparar a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido 

o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação 

moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar 

os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam 

impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do 

CPC/15. Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que 

lhe incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima 
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Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 

– grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – 

FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia 

fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do serviço 

gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano 

moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, 

Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Inaplicável a Súmula 385 

do STJ ante a inexistência de débitos pré-existentes. Porém, é cabível a 

redução do quantum indenizatório em razão da existência de negativações 

posteriores não judicialmente discutidas. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Portanto, soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 

2.000,00 valor este condizente com a lesão que se pretende combater e 

levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 19497457, 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a 

partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013218-09.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN WENDER DEBIASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Cuida-se 

de demanda ajuizada por BRYAN WENDER DEBIASI em face de VIVO S.A. 

visando a discussão da restrição de velocidade após o término da 

franquia do plano de dados. Inicialmente, em 31/03/2016, determinou-se o 

sobrestamento do feito em razão da existência de feito tramitando sob o 

regime dos recursos repetitivos. Em 06/11/2019 (id nº 25802137) o 

promovente foi intimado a dar seguimento no feito, sobretudo no que tange 

ao conflito de competência suscitado no tema. Conforme certificado no id 

nº 27090868 o promovente quedou-se inerte. Dispõe o art. 485, inciso III 

do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: […] III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Diante do exposto, com fulcro no art. 

485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto nos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004247-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NENETE SCHWAB BACKES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. NENETE 

SCHWAB BACKES ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Restituição 

do desconto salarial efetuado) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

c.c. DANOS MORAIS em face de MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade dos descontos 

efetuados sobre os proventos da promovente em razão de sua ausência 

no serviço público entre 01/02/2019 e 22/02/2019. Narra a promovente 

que a genitora desta necessitou deslocar-se até Cuiabá/MT para realizar 

tratamento radiológico entre 31/01/2019 e 22/02/2019. Com fulcro no art. 

69 da Lei Municipal nº 407/2010 solicitou o seu afastamento remunerado 

pelo período supra o qual foi indeferido. Em sua contestação a promovida 

arguiu pela improcedência em razão da inobservância do procedimento 

previsto na legislação municipal, sobretudo o prazo previsto no art. 58 da 

referida Lei que em seu art. 58 prescreve prazo mínimo de 30 dias para a 

solicitação. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidade passo a análise do mérito. A pretensão autoral não 

merece guarida. Em síntese a promovida postulava a aplicação do prazo 

previsto no art. 58 para a situação tratada no art. 69, ambos da Lei 

Municipal nº 407/2010 (id nº 18863904). O art. 58 encontra-se na seção III 

e trata da licença para tratar de interesses pessoais. Por seu turno o art. 

69 encontra-se na seção X e trata da licença para tratamento de doença 

em família. Somente a licença descrita no art. 58 exige o requerimento 

formal com antecedência mínima de 30 dias. A lógica do legislador 

municipal é simples: doenças, geralmente, não são previsíveis. Não se 

revela plausível exigir que o servidor público municipal cumpra 

requerimento mínimo de trinta dias para afastar-se de sua função pois tal 

exigência implicar em poderes premonitórios. As licenças em questão são 

matérias diversas que não podem ser mescladas sob pena de violação ao 

princípio da legalidade. Dentre os argumentos da promovida (id nº 

18863896) para negar o pedido formulado pela promovente, estava: a) a 

indispensabilidade do servidor para o tratamento, eis que em visita efetiva 

pela assistente social em 19/02/2019 foi constada que a genitora da 

promovente reside com outra filha, b) a ausência da promovente implicaria 

em gastos com a contratação de outro servidor; c) que o procedimento 

cirúrgico pré-tratamento radiológico ocorreu em dezembro/2018, durante o 

período de férias escolares, logo a promovente poderia ter auxiliado a sua 
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genitora até o final de janeiro/2019. O art. 69 da Lei Municipal nº 407/2010 

prescreve: Art.69 - O profissional da educação básica poderá obter 

licença, por motivo de doença que acometer o cônjuge ou companheiro, 

enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos, provando ser 

indispensável sua assistência pessoal e não podendo ser prestada 

simultaneamente com o exercício do cargo. §1º - Provar-se-á doença 

mediante atestado ou laudo médico. §2º - A licença de que trata este 

artigo será concedida com remuneração integral em até 15 (quinze) dias, 

prorrogável por mais 15(quinze) dias, e sem vencimento a partir do 31º 

(trigésimo primeiro) dia, até o máximo de 1 (um) ano. Nesta esteira de 

raciocínio a promovente não demonstrou o cumprimento da parte final do 

art. 69, ou seja, a indispensabilidade de sua assistência pessoal. Infere-se 

dos autos que a promovente possui outros irmão, não havendo qualquer 

evidência de que estes estivessem, no período assinalado, impedidos, por 

qualquer motivo, em acompanhar a genitora até Cuiabá/MT. E, neste 

cenário, ausência a comprovação do preenchimento dos requisitos legais 

instituídos, não assiste razão à promovente. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a promovente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005515-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por PATRICIA APARECIDA 

SILVA em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada 

para o quadro efetivo no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO entrando 

em exercício na data de 12/06/1998. Contudo, durante o período laboral 

não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada 

ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao promovente 

apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão 

funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de 

serviço. Por seu turno a promovida apesar de citada não ofertou 

contestação no prazo legal, motivo pelo qual DECRETO sua REVELIA nos 

termos do art. 344 do CPC. Contudo, deixo de aplicar-lhes os efeitos em 

virtude do disposto no art. 345, inciso II do CPC. A promovente ao ajuizar a 

presente demanda já adequou seu pedido ao prazo prescricional 

quinquenal conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20910/1932. Não 

havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade 

passo a análise do mérito. A pretensão autoral comporta parcial 

acolhimento em parte. O art.16 e seguintes da Lei nº 568/1999 foram 

revogados em 23/11/2012 pela Lei nº 1.737. Infere-se que a promovente 

possuí direito ao percebimento do adicional em questão entre o período de 

30/05/2012 até 23/11/2012 eis que demais verbas anteriores se 

encontram abrangidas pela prescrição e as verbas posteriores são 

indevidas em razão da revogação do adicional. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a 

promovida a pagar à promovente a importância de R$ 2.328,20 

correspondentes ao período acima mencionado devidamente corrigidos 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios 

segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da 

citação, 11/09/2017, respeitando-se a prescrição quinquenal, se houver. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006246-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ARAUJO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. KATIA ARAUJO BATISTA move demanda em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visando 

questionar os valores cobrados pelo fornecimento de energia elétrica. 

Aduz a petição inicial que os valores faturados não correspondem à 

realidade da promovente. Afirma que possui poucos eletrodomésticos, tais 

como uma geladeira, um fogão, um ar-condicionado, um chuveiro elétrico e 

uma máquina de lavar. Prosseguiu aduzindo que laborava como diarista, 

na época da propositura da demanda, e que o cônjuge desta estava 

desempregado sendo impossível a quitação da fatura cobrada. Em sede 

de contestação a promovida limitou-se a arguir pela impossibilidade de 

imposição de novo parcelamento. Sobreveio impugnação à contestação na 

qual a promovente relata que a promovida substituiu o medidor e nada foi 

constatado, porém, em razão de seu notório interesse postulou pela 

realização de vistoria por perito judicial. Compulsando os autos tenho que 

para o deslinde da demanda torna-se imprescindível a realização de prova 

pericial não apenas no medidor, mas também na instalação elétrica do 

imóvel da promovente. Entretanto, tal prova é inadmissível neste Juízo. Há 

inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a necessidade 

de produção de perícia. Em que pese a jurisprudência a seguir 

colacionada diga respeito à perícia grafotécnica, por certo o mesmo 

princípio se aplica às perícias fonográficas, visto que estas sejam até mais 

complexas do que aquelas. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO 

CONTRATO ASSINADO EM NOME DO AUTOR. AUTENTICIDADE 

QUESTIONADA. SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE 

ANÁLISE GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. PERÍCIA. INVIABILIDADE. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO 

DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71006004774, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016) 

Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o que 

pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de 

ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, DECLARO, de ofício INCOMPETÊNCIA deste Juízo em 

razão da necessidade de produção de prova pericial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da 

Lei n.º 9.099/95. Por conseguinte, REVOGO a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 7352952. Deixo de condenar a promovente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

1ª Vara Criminal

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N. 003/2019

A JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

SINOP/MT, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a eficiência é um dos princípios básicos da 

Administração Pública, conforme artigo 37, caput, da Constituição da 

República;

Considerando a necessidade de se estabelecer normas para a 

simplificação, dinamização e racionalização dos serviços judiciários;

Considerando a redação do artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal 

(EC 45/2004), possibilitando a delegação, aos servidores, para a prática 

de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter 

decisório;

Considerando a decisão prolatada na Consulta n. 27/2018 (CIA n. 

0064545-72.2018.8.11.000), segundo a qual, é possível que a aceitação 

da proposta de suspensão condicional do processo ocorra pessoalmente 

pelo beneficiário em secretaria, independentemente de audiência 

concentrada para coleta de concordância,

RESOLVE:

Art. 1.º - REVOGAR a ordem de serviço nº 01 de 2017;

Art. 2º - DELEGAR à Gestora Judiciária e aos servidores por ela 

designados, a prática dos atos processuais, sem conteúdo decisório e 

estabelecer as rotinas procedimentais abaixo especificadas:

I – cumprimento imediato das cartas precatórias recebidas, exceto as que 

tiverem por objeto a designação de audiência neste Juízo, alvará de 

soltura e busca e apreensão, independentemente de despacho do juiz, 

com a sua imediata devolução ao juízo deprecante após o seu 

cumprimento ou, no caso de constatar ato a ser cumprido por outro Juízo, 

aplicar-lhe o caráter itinerante (CPP, art. 355, §1.º).

Art. 3º - DETERMINAR que, nas cartas precatórias com a finalidade de 

proceder ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do 

processo, seja o beneficiário intimado pessoalmente para, no prazo de 10 

(dez) dias, comparecer em juízo, acompanhado de advogado constituído, 

para manifestar concordância ou não do benefício que lhe fora proposto.

§1º - O mandado deverá constar expressamente que o oficial de justiça 

deverá informar ao acusado que, caso não possua condições financeiras 

para contratar advogado, deverá requerer a nomeação de Defensor 

Público para patrocinar sua Defesa na ocasião de seu comparecimento em 

juízo, hipótese em que os autos deverão ser encaminhados para a 

Defensoria Pública para as providências que entender necessárias.

§2º - Deverá ser anexado ao mandado as condições que foram propostas 

pelo Ministério Público.

§3º - Com a concordância do beneficiário e ratificação da manifestação 

por seu defensor, a missiva deverá aguardar o período de prova.

 §4º - Sendo certificado o descumprimento de quaisquer das condições ou 

expirado o prazo sem revogação, devolva-se a carta precatória ao juízo 

deprecante, com as nossas homenagens e estilo.

Art. 4º - O cumprimento do determinado nos artigos anteriores ocorre em 

conformidade com o disposto no artigo 482, § 7º, inciso I, artigo 701, inciso 

XVII e artigos 1.358 e seguintes, todos da CNGC/MT;

 Art. 5º - A presente ordem de serviço entrará em vigor na data de sua 

publicação;

Publique-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

ORDEM DE SERVIÇO N. 004/2019

A JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

SINOP/MT, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a eficiência é um dos princípios básicos da 

Administração Pública, conforme artigo 37, caput, da Constituição da 

República;

Considerando a necessidade de se estabelecer normas para a 

simplificação, dinamização e racionalização dos serviços judiciários;

Considerando a redação do artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal 

(EC 45/2004), possibilitando a delegação, aos servidores, para a prática 

de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter 

decisório;

Considerando a inexistência de local adequado para que todos os bens 

apreendidos permaneçam depositados em juízo;

Considerando que os objetos que encontram-se em deposito judicial estão 

sujeitos à natural deterioração e depreciação decorrentes do mero 

transcorrer do tempo;

Considerando o Provimento nº 06/2017-CGJ, que dispõe sobre a alienação 

de bens móveis apreendidos em inquéritos policiais e/ou ações penais e 

dá outras providências;

Considerando o teor do artigo 1.481 da CNGGJ, artigos 120 e 123 do 

Código de Processo Penal, que dispõem a respeito da destinação de bens 

apreendidos em processos;

Considerando a decisão prolatada no Pedido de Providências nº 187/2016 

(CIA nº 0153777-66.2016.8.11.0000) que determina o cumprimento do 

Provimento nº 06/2017-CGJ, em atenção à Recomendação nº 30/2010 do 

CNJ, solicitando providências junto aos delegados regionais de Polícia Civil 

para solução do problema de veículos apreendidos no pátio das 

delegacias,

RESOLVE:

Art. 1.º - DETERMINAR a expedição de ofício a todos os Delegados de 

Polícia Civil desta Comarca e aos proprietários de Guinchos que recebem 

veículos apreendidos em processos judiciais desta 1ª Vara Criminal para 

que encaminhem a este juízo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

relatório pormenorizado dos veículos apreendidos no pátio de suas 

respectivas Delegacias ou estabelecimentos, sob pena de incursão no 

crime de desobediência.

§1º O relatório deverá informar a descrição completa do veículo e, se 

possível, nome do proprietário ou sujeito que o conduzia quando da 

apreensão, número do boletim de ocorrência, inquérito ou processo a que 

se refere a apreensão, entre outras informações disponíveis.

§2º Consigne no ofício que, caso o relatório requerido não possa ser 

realizado por qualquer motivo, como por exemplo o fato de não haver 

veículos apreendidos naquele órgão ou estabelecimento, deverá ser 

justificado expressamente a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incursão no crime de desobediência.

 Art. 2º - DETERMINAR que, nos feitos em que seja constada a apreensão 

de veículos, sem que haja decisão destinando o bem naqueles autos, seja 

procedida a restituição deste a quem de direito, devendo ser a pessoa 

intimada pessoalmente no último endereço em que foi localizado nos autos 

ou não havendo endereço atual, por meio de edital, para comparecer em 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias, para comprovar a propriedade do bem 

ou, já tendo sido o veículo restituído deverá prestar expressamente tal 

informação, no mesmo prazo, o que poderá ser, inclusive, certificado pelo 

oficial de justiça se for informado de tal fato no ato da intimação.

Art. 3º - DETERMINAR que, caso não haja manifestação do interessado, 

após a intimação mencionada no artigo anterior, proceda-se a doação do 

veículo ao Conselho da Comunidade.

§1º Na hipótese de ser constatado que o veículo apreendido encontra-se 

inservível poderá ser vendido, como sucata, pela referida instituição;

§2º Este juízo deverá realizar a comunicação da doação ao(s) órgão(s) 

competente(s), ficando as demais providências às expensas das 

instituição beneficiada;

§3º Fica a instituição beneficiada isenta de tributos e encargos relativos 

ao veículo devidos anteriormente a data da doação, aplicando-se 

analogicamente o art. 29-B da Lei 7.301/2000.

Art. 4º - Casos omissos nesta ordem de serviço deverão ser certificados 

nos autos e encaminhados conclusos para deliberações.

Art. 5º - A presente ordem de serviço entrará em vigor na data de sua 

publicação;

Publique-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259499 Nr: 3387-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSK, SSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, VCP, MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT, KERLEN CAETANO MORO - OAB:OAB/MT 20.033

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os dd. Advogados 

dos querelados para que no prazo legal apresentem memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 14118-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY DA SILVA LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MORTELARO LOPES 

LOURENÇO - OAB:

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo a d. 

advogada Sandra Mortelaro Lopes Lourença, OAB/MT 23555, para que no 

prazo de dez (10) dias, traga aos autos a comprovação da intimação da 

renuncia entregue ao mandante, ficando advertido de que nesse período 

continuará representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318698 Nr: 2134-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSELHO DA COMUNIDADE DE SINOP - CCS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Em relação à manifestação ministerial de fls. retro, defiro os pedidos ali 

formulados. Por conseguinte, determino a expedição de ofício à Delegacia 

de Polícia de Sinop – DERF, para que procedam com as diligências 

necessárias à apuração da real identificação do bem (VW, modelo Gol TL 

MB, placa GBA-2227), bem como de seu proprietário, através de outros 

sinais de identificação do veículo, eventualmente, não verificados.

 Nada obstante, caso já tenha sido averiguado todos os sinais de 

identificação do veículo, deverá a Autoridade Policial informar sobre a 

possibilidade, ou não, de localizar o proprietário do bem.

Após, com as respostas, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343

 Vistos,

Notifique-se as Defesas constituídas pelos acusados para que se 

manifestem acerca do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério 

Público, no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no artigo 384, §2°, 

do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 365756 Nr: 13920-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 (...) Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, 

explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

RAÍ DOS SANTOS. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite 

- OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 (...) Destarte, determino a intimação da Defesa da acusada Cléia para que 

apresente os quesitos, reabrindo-se o prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias. Com o aporte da manifestação acima, dê-se vista dos autos à 

Defensoria Pública, que passou a patrocinar a Defesa dos acusados 

Adriano dos Santos e Jose Graciliano dos Santos, conforme petição e 

declaração de fls. 1759/1761 e, após, ao Ministério Público e Assistente 

de Acusação para manifestação. Por fim, aportando os quesitos de todas 

as partes, oficie-se à POLITEC, encaminhando-se a mídia (fl. 1757) e os 

celulares apreendidos (fl. 1751 e 1755), para que elabore o relatório 

pormenorizado com as devidas respostas. (...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 30682 Nr: 896-16.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ESTEVO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos,

 Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que resta somente a 

oitiva da testemunha JOSÉ ALDEIR RODRIGUES MESQUITA, arrolada pela 

Defesa.

Destarte, intime-se a Defesa do acusado, via DJE, para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as certidões de fl.776-v e fl.777, a qual 

noticia a não localização da testemunha JOSÉ ALDEIR, no endereço 

informado, sob pena de desistência tácita.

Desde já, havendo desistência da Defesa, homologo-a e, declaro 

encerrada a instrução processual e, por conseguinte, determino a 

remessa dos autos às partes para apresentação de alegações finais, por 

memoriais, no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171827 Nr: 6928-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL BUENO VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Vistos,

 Tendo em vista a certidão de fl. retro, prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos, no sentido de destruição dos objetos 

apreendidos.

Após, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 174159 Nr: 9511-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEGAN HERMOGENES WALTER, CESAR 

SILVA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES 

NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 (...) Posto isso, com fulcro artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

HEGAN HERMOGENES WALTER, em razão da prescrição retroativa quanto 

ao crime em que foi condenado.No mais, registro que não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente 

decisão, procedam-se as baixas, comunicações e anotações de 

estilo.Após, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em 

sentido estrito interposto pela Acusação (fl. 1260).

Destarte, remetam-se os autos ao Ministério Público para que apresente 

as devidas razões recursais, no prazo legal.

Após, intime-se a Defesa para contrarrazoar.

Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Em tempo, não obstante o teor da certidão de fl. 1288, postergo a análise 

de possível decretação da prisão, em razão de suposto descumprimento 

das medidas cautelares outrora impostas aos acusados Anderson 

Fagundes da Silva e Maiki Fagundes da Costa, para após a juntada de 

contrarrazões da Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325293 Nr: 6519-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSG, MAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:OAB/MT 20.033, SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT3.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tratando-se de ação penal privada, intime-se o querelante Robicler 

Adriano Sabino da Silva para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague ou 

comprove o pagamento das custas processuais.

Caso não seja comprovado o pagamento das custas, volvam-me os autos 

conclusos para análise de extinção do feito.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331367 Nr: 10367-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO NAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT, STEPHANNIE HEITOR MARTINI - OAB:OAB/MT 78.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tratando-se de ação penal privada, intime-se o querelante Paulo Martini 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague ou comprove o pagamento 

das custas processuais.

Caso não seja comprovado o pagamento das custas, volvam-me os autos 

conclusos para análise de extinção do feito.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343890 Nr: 18488-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE COSTA TOLEDO, WESLEY 

RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO RONALDO 

DE DEUS DA SILVA, para devolução dos autos nº 

18488-48.2018.811.0015, Protocolo 343890, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344178 Nr: 18655-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO, 

EUENDER CEZAR DO NASCIMENTO CAMPOS, WEVERTON HENRIQUE 

LOPES DOS SANTOS, LEANDRO BEZERRA CAMPOS, DIEGO PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9.508

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBSON REZENDE 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 18655-65.2018.811.0015, 

Protocolo 344178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 332249 Nr: 10945-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA FERREIRA NUNES, ANDRESSA 

PEREIRA RICOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Vistos, Trata-se ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor 

das acusadas SABRINA FERREIRA NUNES e ANDRESSA PEREIRA 

RICOMINI.As acusadas foram devidamente citadas à fl. 67 e a 

apresentaram resposta à acusação às fls. 68/77. É o relatório 

necessário.Decido.Do pedido de absolvição sumária das acusadas com 
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fundamento no princípio da insignificânciaAduz a Defesa que as acusadas 

praticaram delito penal de somenos importância, argumentando que ambas 

desempregadas, subtraíram mercadorias para suas subsistências no 

valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Em razão de tais 

fatos, alega a Defesa que deve ser considerada a atipicidade material da 

conduta em consequência da aplicação do princípio da insignificância. 

Segundo o mencionado princípio, não se justifica a movimentação da 

máquina judiciária quando a lesão ao bem jurídico mostrar-se irrisória, 

ínfima, haja vista que a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao 

bem jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha 

imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou 

incapazes de lesar o interesse protegido. Entretanto o Superior Tribunal 

Justiça já se manifestou no sentido de que não se deve levar em conta tão 

somente o valor da res furtiva como parâmetro para aplicação do princípio 

da insignificância(...).Desta forma, REJEITO a preliminar de atipicidade do 

fato sustentada pela Defesa e não configurada a absolvição sumária e, 

quanto ao pedido subsidiário de aplicação de furto privilegiado deverá ser 

analisado em momento oportuno, em caso de condenação. Portanto, nos 

termos do art. 399 do Código de Processo Penal, designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO e julgamento para o dia 25/05/2020, às 14h15min, ocasião em 

que serão inquiridos os representantes da vítima, testemunhas comumente 

arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório da 

ré.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário 

para a realização do ato designado nesta oportunidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 367118 Nr: 14794-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, 

RONALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - 

OAB:24073/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a realizar-se no dia 12/02/2020, às 

15h30min., ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas 

pelas partes, bem como realizado os interrogatórios dos réus.

Quanto aos pedidos de autorização para o acusado Marcos Vinicius 

Pereira Ricardi trabalhar no interior do estabelecimento em que se 

encontra segregado e possuir televisão em sua cela, esta Magistrada não 

vislumbra impedimentos para concessão, vez que os direitos estão 

legalmente respaldados. Por oportuno, saliento que tais pleitos não são 

competência do Juízo da Execução Penal vez que o segregado não possui 

condenação criminal, nem mesmo está preso no ergástulo público desta 

urbe. Destarte, autorizo ambos os pedidos em análise, facultando ao 

Comandante do Corpo de Bombeiros a análise de pertinência das 

solicitações.

Notifique-se o Ministério Público, a Defesa e o Comandante do Corpo de 

Bombeiros.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 325089 Nr: 6380-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Rodrigo 

Lara Moreira, imputando-lhes a prática delitiva capitulada no artigo 129, 

§9º, do CP, por diversas vezes, com a incidência da Lei Maria da Penha, 

em continuidade delitiva. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o 

sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento. DECIDO. Decreto a revelia do acusado, nos 

termos do artigo 367, do CPP, pois citado da presente Ação Penal (fl. 45), 

não foi localizado no endereço para ser intimado para a presente 

solenidade. Homologo a desistência da oitiva da vítima (tópico de 

ocorrências). Compulsando os autos, após conduzir esta audiência é o 

caso de acolher as teses da acusação e da defesa e absolver o acusado, 

notadamente por não ter sido produzida prova sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa, nos termos do artigo 155, do Código de Processo 

Penal, hábil à comprovação da autoria delitiva. Isso porque as partes não 

foram mais localizadas. Assim, impõe-se a absolvição, aplicando-se, in 

casu, o preceito in dubio pro reo. DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo 

improcedente o fato narrado na denúncia, para ABSOLVER Rodrigo Lara 

Moreira, com qualificação nos autos, nos termos do que preconiza o artigo 

386, inciso VII, do CPP. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Publicada 

em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da 

CNGC/MT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345024 Nr: 178-57.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves dos 

Santos - OAB:11434/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO SOARES DA SILVA, Cpf: 

06946017137, Rg: 2.893.194-7, Filiação: Edilene Maria da Silva Soares e 

Mauro Soares de Souza, data de nascimento: 11/01/2000, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), Telefone 66-99644-2457. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de eventuais sucessores ou terceiros 

interessados, por edital, para, em 05 (cinco) dias, retirarem os bens que 

lhes pertencem, desde que comprovada a propriedade.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 

dia 23 de agosto de 2018, por volta das 02 h 30 mink na Rua Nicolau 

Flessak, em Sinop/MT, BRUNO SOARES DA SILVA vendeu 01 (uma) 

porção com massa líquida de 7,00 g (sete gramas) de substância 

entorpecente denominada Cocaína, sem autorização e em desacordo com 

as determinações legais e regulamentares [...] Ante o exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRUNO SOARES DA SILVA 

como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 33, caput 

c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Despacho/Decisão: Reporto-me à sentença proferida em 25.9.2019 (f. 90), 

que declarou extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, I, do 

Código Penal. Não obstante, conforme certificado pela escrivã em 

01.10.2019 (f. 92), não houve deliberação judicial a respeito dos bens e 

valores apreendidos. Pois bem. De fato, existem bens e valores 

vinculados aos autos (fls. 29, 30/31 e 41), pendentes de destinação, 

assim como verifica-se não ter sido determinada a destruição das drogas 

apreendidas.Diante disso, em complemento à sentença proferida em 

25.9.2019 (f. 90), determino, em primeiro lugar, a destruição das drogas, 

da balança de precisão e das 23 embalagens plásticas descritas no termo 

de apreensão (f. 29), e, com relação aos demais bens e valores 

apreendidos, considerando que o réu faleceu, determino a intimação de 

eventuais sucessores ou terceiros interessados, por edital, para, em 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 378 de 721



(cinco) dias, retirarem os bens que lhes pertencem, desde que 

comprovada a propriedade.Não havendo sucessores ou terceiros 

interessados, ou não comprovada a propriedade dos bens e valores, 

determino desde já, sejam doados ao Conselho da Comunidade de 

Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01, mediante termo.Após, não havendo 

providências complementares, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS DOS 

SANTOS COSTA, digitei.

Sinop, 07 de novembro de 2019

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348466 Nr: 2636-47.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PATRICK SANTANA MIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23.145-MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que o recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público está no prazo legal, razão pela qual INTIMO o advogado do réu 

para, querendo, contrarrazzoar, no prazo legal.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 17264-27.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 296893

INTIMAÇÃO DA DRA CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, 

OAB/MT Nº 13.994-A, para que tome ciência que o processo n. º 

17264-27.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 296893, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1227, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 12/12/2019.

 Processo n. º 10904-42.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 314625

INTIMAÇÃO DA DRA CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, 

OAB/MT Nº 13.994-A, para que tome ciência que o processo n. º 

10904-42.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 314625, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1265, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 12/12/2019.

 Processo n. º 21422-57.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 372803

INTIMAÇÃO DA DRA CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, 

OAB/MT Nº 13.994-A, para que tome ciência que o processo n. º 

21422-57.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 372803, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1197, encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 12/12/2019.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011027-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE AMORIM SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONCALO DE AMORIM SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Maria de Fátima de Amorim 

Silva Alves propôs a presente ação de Interdição em face de MANOEL 

GONÇALO AMORIM SILVA, alegando, em suma, ser irmã do interdito e que 

este é portador do CID-F20.0 - esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 

transtornos delirantes - que o tornam incapaz para responder por seus 

atos da vida civil, tornando-o totalmente dependente da requerente. 

Pugnou, ao final, por sua nomeação como curadora do interdito, além da 

procedência dos pedidos e consequente decretação da interdição. Foi 

decertada a interdição provisória no id. 22459047, nomeando como 

curadora provisória do interdito, sua irmã, ora requerente, designando, no 

mesmo ato, perito para realização de exame pericial e data para 

interrogatório. Termo de Compromisso em id. 22511740. Contestação por 

negativa geral formulada pela curadora especial em id. 24167963. Instado 

a se manifestar, o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo 

integral acolhimento dos pedidos. Vieram os autos conclusos. É a síntese. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de pedido de interdição e nomeação de 

curador proposto pela genitora do interditando. A curadora indicada nos 

autos é parte legítima para requerer a interdição do requerido, com fulcro 

no art. 1.775, §1º do CC/2002 e art.747, inciso I, do Código de Processo 

Civil. A incapacidade civil do interdito restou sobejamente comprovada, já 

que não possui condições de reger sua própria pessoa e praticar os atos 

em geral da vida civil, sem que alguém o represente, fato este corroborado 

pela farta documentação acostada ao feito, aliado ao interrogatório, in 

loco, com o interditando. Ademais, tendo em vista a informação que vem 

sendo juntada em todos os casos de interdição nomeação de peritos, de 

que todas as perícias psiquiátricas agendadas junto a POLITEC foram 

suspensas, desnecessária é, portanto, a produção de maiores provas, 

razão pela qual conheço diretamente do pedido com amparo no artigo 355, 

Inciso i, do Código de processo civil. “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

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

análise dos autos, tenho que seus pedidos merecem ser julgados 

procedentes. O laudo pericial, nesse caminho, deixa claro que o interdito 

“sofre de esquizofrenia”. Portanto, como dito alhures, o acolhimento do 

pedido é medida que se impõe. Sobre o tema colhem-se os seguintes 

julgados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. CURATELA. NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPANHEIRA. 

LEGITIMIDADE. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PSICOSSOCIAL. ATRIBUIÇÃO 

DO MÚNUS AQUELE QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE EXERCÊ-LO. 1. 

A Interdição é ato pelo qual o órgão judicante retira do indivíduo, por 

razões legais, a livre disposição e a administração de seus bens. Trata-se 

de múnus do curador de administrar com zelo o patrimônio e empreender 

as diligências necessárias para garantir a integridade, o bem-estar ou 

qualquer outro ato inerente à proteção da dignidade humana do 

interditando. 2. Ausente prova concreta da alegada inidoneidade da 

companheira do interditando, de rigor a sua manutenção como curadora 

provisória, ante a ordem de preferência legal (art. 1775 do CPC). 3. 

Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao 

recurso. (TJ-DF - AGI: 20140020225606, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 

Data de Julgamento: 15/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 23/04/2015 . Pág.: 543). Ante o exposto e pelo mais que 

dos autos constam, acolho o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO total de 

MANOEL GONÇALO AMORIM SILVA, declarando-o relativamente incapaz, 

na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como 

curadora do interdito a Sra. Maria de Fátima de Amorim Silva Alves, que 

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis 

do interdito, dispensando-se a especialização de hipoteca legal. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no sítio do 

tribunal 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 e a causa da 

interdição. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

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

Processo Número: 1003041-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACEDO DOS SANTOS OAB - SP379190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. G. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIA GONCALVES DA SILVA OAB - 701.699.001-00 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LUIS MACEDO DOS SANTOS 

ingressou com a presente AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS em face de 

LUIS MIGUEL GONÇALVES MACEDO, representado por sua mãe. O feito 

seguiu seu trâmite contencioso até que as partes se compuseram em 

audiência perante o CEJUSC, definindo o valor dos alimentos, guarda e 

direito de visitas. O Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo 

entabulado. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não há preliminares a serem apreciadas. O pedido é pertinente, 

tendo em vista a transação celebrada pelas partes, preservados, inclusive 

os respectivos interesses. Desta forma, Homologo para que surta, seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada em audiência e, por 

consequência, resolvo O MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso iII, alínea 

“b” do CPC. Faço nessa quadra processual, uma única ressalva com 

relação aos alimentos, eis que os mesmos devem ser fixados em 

percentual do salário mínimo, evitando-se assim, defasagem quando o 

mesmo for reajustado. Portanto, fixo os alimentos em 02 (dois) salários 

mínimos mensais a serem descontados a folha de pagamento do 

requerente nos dias pactuados no acordo que ora homologo. Os demais 

termos do acordo prevalecem. Expeça-se o necessário. As partes 

expressamente desistiram do prazo recursal, sendo assim, determino que, 

após observadas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se 

Intimem-se Cumpra-se.

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

Processo Número: 1005950-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. X. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

vistos. Objetivando o prosseguimento do feito indefiro o pedido de id. 

23987806, e determino que seja o D. causídico cientificado, a adotar as 

cautelas inerentes ao Código de Processo Civil cientificando-a requerente 

ante a renuncia do mandato. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

assim não agindo, ser julgado extinto por pedido inicial nos termos do Art. 

485, parágrafo primeiro do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1005742-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1005742-73.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 4.323,01; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que, nesta data, anexo a Carta Precatória a nós devolvida, cuja 

diligência foi negativa, razão pela qual intimo o Exequente a se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1001394-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROISA DE MELLO SCHAUSTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VAZ CURVO NET (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Encerrada a instrução, manifestem-se as partes oferecendo seus 

respectivos memoriais, o qual fixo o prazo comum de 10 (dez) dias. Desta 

audiência saem os presentes devidamente cientificados. Intimem-se. 

Cumpra-se,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004131-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. O. S. (AUTOR(A))

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

C. C. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. A. D. R. S. (RÉU)

C. C. D. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAURA ANTONIA DA ROCHA OAB - 042.007.491-06 

(REPRESENTANTE)

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro a realização de contra 

prova, consistente em novo exame de DNA (id. 16023958). O exame de 

DNA deverá ser realizado no dia 03 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas, 

no laboratório LPC- Cuiabá-mt, cujo custo, será arcado exclusivamente 

pela parte autora, eis que requereu a contra prova. A colheita do material 

genético deverá ser realizada em ambos os filhos do falecido. Intimem-se 

para comparecimento no local, dia e hora acima designados. Realizado o 

exame, deverá o laboratório encaminhar o resultado a este juízo, bem 

como querendo, faculto as partes, a juntarem o referido resultado nos 

autos. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000217-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIELE DE ASSIS (AUTOR(A))

A. V. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JO MARTINS SOUZA CARVALHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação na presente ação de alimentos em que: ANA VITÓRIA ASSIS 

CARVALHO e THAYNARA KETELLEN DE ASSIS SOUZA CARVALHO 

representadas por sua mãe , promove contra jo Martins Souza carvalho. 

Em conseqüência tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487 

inciso i e III, alínea “b” do C. P. C. Determino o Sr. Gestor cientifique-se o 

requerido. Sem custas, por serem as autoras beneficiários da justiça 

gratuita. Adote-se Sr. Gestor as providencias pertinentes e transcorrido o 
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prazo recursal, estando o requerido devidamente intimado e cientificado, 

arquivem-se, com as cautelas de origem, dando baixa na Distribuição. Sai 

a presente publicada em audiência e as partes devidamente intimadas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258437 Nr: 16803-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, ROSANGELA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

(UNIVAG) - OAB:, KARLA FABIANA GOMES DA SILVA - OAB:13015-E., 

Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 certifico que, tendo em vista o pedido de fls 112, intimo a parte autora 

para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221680 Nr: 2005-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - 

MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 6.384,52 e da taxa judiciária no valor de R$ 6.221,42 totalizando em R$ 

12.605,94, conforme cálculo de fls. 635, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 4017-23.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA PETERSEN 

MORETTI - OAB:7353

 Certifico que, diante da r. decisão de fls.429, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do aluguel no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) do mês de 

Dezembro/2015 a Novembro/2018, ou seja, 37 MESES, totalizando assim o 

valor de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). Intimo 

ainda para efetuar o pagamento da MULTA no valor de 5.000,00 (cinco mil 

reais). Totalizando a execução no valor de R$ 60.500,00 (sessenta mil e 

quinhentos reais).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425985 Nr: 25146-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFLDOZF, ELDOZF, ALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513/O, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS, Cpf: 

95336230120, Rg: 1578686/2, Filiação: Audenez Zamboni Farias e Paulo 

José de Moura Farias, data de nascimento: 18/02/1983, brasileiro(a), 

natural de Belem-PR, casado(a), auxiliar de escritório, Telefone 

65.9272.8220. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos. I- Em consulta ao sistema INFOJUD não consta 

declaração por parte do requerido, conforme anexo. II- Desta feita, 

determino citação via edital pelo prazo de 30 dias. III- Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli de Oliveira 

Ritela, digitei.

Resumo da Inicial: A parte autora pleteia ação de alimentos em face de 

Audenauer Zambonini Farias, onde alega que conviveu com com o 

requerido por 10 (dez) anos, porém a mais de um ano encontra-se 

separado de fato. desta união tiveram 2 (dois) filhos: L.F.L.O.Z e 

E.L.O.Z.F.Foram fixados os alimentos provisório em 50 % (cinquenta por 

cento) do salário minimo a ser depositado todo dia 10 de cada mês.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2019

Fidelis Cândido Filho Central de Arquivos Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566010 Nr: 1745-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGAMDA, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

UNIVAG - OAB:MT 10.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se. Motivo pelo qual encaminho para 

intimação pessoal para dar andamento do feito.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019613-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE PACHECO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CUNHA DE LIMA OAB - MT25686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

YARA PACHECO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA 

Processo Judicial Eletrônico: 1019613-39.2019.8.11.0002 Espécie: CIVEL ; 

Assunto:[BEM DE FAMÍLIA] AUTOR:REQUERENTE: IONICE PACHECO 

MACEDO INTERDITADO: YARA PACHECO DA SILVA, brasileira, solteira, 

contadora, RG nº 19943300 SSP/MT, CPF 014.599.731-60, residente e 

domiciliada na Rua Frei Emiliano Monteiro, quadra 19, n° 15, bairro: Jardim 

Maringá 1, Várzea Grande ENCARGO: Compareceu neste Juízo, perante o 

Excelentíssimo Senhor Dr José Antônio Bezerra Filho – MM. Juiz de Direito 

em Substituição Legal a Senhora Ione Pacheco Macedo brasileira, solteira, 

desempregada, RG nº 0645929-3 SSP/MT, CPF n° 488.900.571-49, 

residente e domiciliada na Rua Frei Emiliano Monteiro, quadra 19, n° 15, 
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bairro: Jardim Maringá 1, na cidade de Várzea Grande – MT nomeada 

como CURADOR PROVISÓRIO de YARA PACHECO DA SILVA , acima 

qualificada nos autos de Interdição PJE n. 1019613-39.2019.8.11.0002, 

encarregando-se de bem e fielmente, sem dolo e nem malícia, com a mais 

pura e sã consciência, tudo sob e na forma da Lei. Aceito o compromisso, 

dito que efetivamente cumprirá o que lhe foi determinado, sujeitando-se às 

penalidades. Do que para constar, mandou lavrar este, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu (Nercy Anchieta), Gestora 

Judiciário da 2ª Vara de Família e Sucessões, que digitei e subscrevi. 

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019. José Antônio Bezerra Filho Juiz 

de Direito em Substituição Legal Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário Ione 

Pacheco Macedo Curador(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015428-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. T. K. (REQUERENTE)

I. O. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015428-55.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Os interessados devem emendar a inicial para os seguintes fins. Por 

lei, a guarda deve ser compartilhada entre os pais e o período de 

convivência de ambos, com os filhos, dividido de forma equilibrada. O 

acordo constante dos autos não pode ser homologado da forma como se 

encontra na medida em que os filhos não podem decidir quando 

conviverão com o pai ou com a mãe. Além disso, para que a guarda não 

seja compartilhada, o genitor que não a exercer deve justificar a ausência 

de interesse no exercício da guarda ou informar os motivos pelos quais 

não pode exercê-la. Intime-se. Prazo: 15 dias. Com a emenda, ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015428-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. T. K. (REQUERENTE)

I. O. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015428-55.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Os interessados devem emendar a inicial para os seguintes fins. Por 

lei, a guarda deve ser compartilhada entre os pais e o período de 

convivência de ambos, com os filhos, dividido de forma equilibrada. O 

acordo constante dos autos não pode ser homologado da forma como se 

encontra na medida em que os filhos não podem decidir quando 

conviverão com o pai ou com a mãe. Além disso, para que a guarda não 

seja compartilhada, o genitor que não a exercer deve justificar a ausência 

de interesse no exercício da guarda ou informar os motivos pelos quais 

não pode exercê-la. Intime-se. Prazo: 15 dias. Com a emenda, ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1004675-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1004675-73.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste nos autos Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2019. Nercy 

Anchieta Gestora / Judicial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280257 Nr: 24152-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGSS, RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUIONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEROALDO SALUSTIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO DA COSTA 

MARQUES, para devolução dos autos nº 24152-46.2011.811.0002, 

Protocolo 280257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302551 Nr: 23400-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJGDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, Rafael Pereira molina - OAB:23277/O, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, pra que no prazod e 10 

(ez) dias dê andamento aof eito, requerendo o que netender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302551 Nr: 23400-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJGDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, Rafael Pereira molina - OAB:23277/O, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dÊ andamento ao feito requerendo o que entende de direito.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007337-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. G. D. S. (TESTEMUNHA)

J. M. D. L. (TESTEMUNHA)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1007337-10.2018.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) 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, reitero 

intimação às partes para que atendam Despacho (ID 21287935) 

manifestando em 5(cinco) dias acerca das provas que pretendem 

produzir. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006859-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CERILIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006859-65.2019.8.11.0002. 

ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente 

(art. 203, §4º/CPC) 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 estes autos à parte autora (na pessoa de seus advogados) 

para atender Decisão (ID 21928371) no prazo de 10(dez) dias; tendo em 

vista extrapolado o prazo de dilação requerido e a paralisação do feito por 

mais de 30(trinta) dias. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário 

Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água 

Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 

3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009328-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. N. (REQUERENTE)

P. D. P. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE PAULA DE PINHO OAB - MT0013782A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1009328-21.2018.8.11.0002. HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENTES: PHILIPE DE PAULA DA 

SILVA PINHO E PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO. Vistos. Trata-se de 

pedido formulado por PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO E PRISCILLA 

ALVES DO NASCIMENTO, requerendo a homologação de acordo firmado 

extrajudicialmente pelos requerentes, concernente a guarda do infante 

DAVI NASCIMENTO PINHO (nascido em 04/08/2016) e fixação de pensão 

alimentícia. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente a homologação do acordo de guarda e alimentos (ID. 

16292571). O processo foi sentenciado em 02/05/2019 (ID. 19770348) e a 

decisão transitou em julgado em 13/06/2019 (ID. 20897156). É o que 

merece registro. Da análise dos documentos encartados, verifico que a 

presente demanda foi sentenciada em 02/05/2019 (ID. 19770348), com 

trânsito em julgado em 13/06/2019 (ID. 20897156), fato que impossibilita a 

análise de qualquer pedido da parte. Sobre o tema em destaque, mister 

consignar que ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o 

ofício jurisdicional, só podendo manifestar-se novamente sobre a lide em 

casos excepcionais, previstos na norma vigente (Artigo 494 do Código de 

Processo Civil), caso que não se amolda ao ora analisado. Vejamos o que 

preceitua o referido dispositivo legal: “Art. 494. Publicada a sentença, o 

juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da 

parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos 

de declaração”. Nessa esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado Rio Grande do Sul já se posicionou em caso semelhante, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC. Proferida a sentença, descabe ao 

próprio magistrado, de ofício, modificá-la, salvo para corrigir inexatidões 

materiais ou erros de cálculo, conforme dispõe o art. 494 do Código de 

Processo Civil. Situação dos autos que não se enquadra em nenhuma 

dessas hipóteses. Modificação da decisão hostilizada que se impõe. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70073546491, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017)”. (TJ-RS - AI: 70073546491 RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/06/2017, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017). 

Dessa forma, cabe ao julgador após proferir sentença, apenas e tão 

somente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade de eventual 

recurso interposto, deixando ao tribunal ad quem a matéria restante, vez 

que se torna inacessível ao julgador de primeiro grau, qualquer decisão 

posterior, excetuando-se as previstas no ordenamento jurídico já citado. 

Assim sendo, deixo de me manifestar acerca do pedido (ID. 22669841), 

ante o evidente exaurimento de minha competência jurisdicional e 

determino o imediato retorno dos autos ao arquivo. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009328-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. N. (REQUERENTE)

P. D. P. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE PAULA DE PINHO OAB - MT0013782A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1009328-21.2018.8.11.0002. HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENTES: PHILIPE DE PAULA DA 

SILVA PINHO E PRISCILLA ALVES DO NASCIMENTO. Vistos. Trata-se de 

pedido formulado por PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO E PRISCILLA 

ALVES DO NASCIMENTO, requerendo a homologação de acordo firmado 

extrajudicialmente pelos requerentes, concernente a guarda do infante 

DAVI NASCIMENTO PINHO (nascido em 04/08/2016) e fixação de pensão 

alimentícia. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente a homologação do acordo de guarda e alimentos (ID. 

16292571). O processo foi sentenciado em 02/05/2019 (ID. 19770348) e a 

decisão transitou em julgado em 13/06/2019 (ID. 20897156). É o que 

merece registro. Da análise dos documentos encartados, verifico que a 

presente demanda foi sentenciada em 02/05/2019 (ID. 19770348), com 

trânsito em julgado em 13/06/2019 (ID. 20897156), fato que impossibilita a 

análise de qualquer pedido da parte. Sobre o tema em destaque, mister 

consignar que ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o 

ofício jurisdicional, só podendo manifestar-se novamente sobre a lide em 

casos excepcionais, previstos na norma vigente (Artigo 494 do Código de 

Processo Civil), caso que não se amolda ao ora analisado. Vejamos o que 

preceitua o referido dispositivo legal: “Art. 494. Publicada a sentença, o 

juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da 

parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos 

de declaração”. Nessa esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado Rio Grande do Sul já se posicionou em caso semelhante, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 494 DO CPC. Proferida a sentença, descabe ao 

próprio magistrado, de ofício, modificá-la, salvo para corrigir inexatidões 

materiais ou erros de cálculo, conforme dispõe o art. 494 do Código de 

Processo Civil. Situação dos autos que não se enquadra em nenhuma 

dessas hipóteses. Modificação da decisão hostilizada que se impõe. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70073546491, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017)”. (TJ-RS - AI: 70073546491 RS, 
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Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/06/2017, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017). 

Dessa forma, cabe ao julgador após proferir sentença, apenas e tão 

somente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade de eventual 

recurso interposto, deixando ao tribunal ad quem a matéria restante, vez 

que se torna inacessível ao julgador de primeiro grau, qualquer decisão 

posterior, excetuando-se as previstas no ordenamento jurídico já citado. 

Assim sendo, deixo de me manifestar acerca do pedido (ID. 22669841), 

ante o evidente exaurimento de minha competência jurisdicional e 

determino o imediato retorno dos autos ao arquivo. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

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

Processo Número: 1001510-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO 1001510-81.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: M.E.A.G., representada por sua genitora 

ROSIANA FERNANDES DE ALMEIDA. REQUERIDO: RODRIGO MALUF 

GREGER. Vistos. Consoante a interposição de Recurso de Apelação (ID. 

22122265), intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias – artigo 1.010, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar 

contrarrazões - artigo 1.010, § 2°, do mesmo Diploma legal. Em seguida, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as 

homenagens estilares. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

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

Processo Número: 1001510-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO 1001510-81.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: M.E.A.G., representada por sua genitora 

ROSIANA FERNANDES DE ALMEIDA. REQUERIDO: RODRIGO MALUF 

GREGER. Vistos. Consoante a interposição de Recurso de Apelação (ID. 

22122265), intime-se a apelada para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias – artigo 1.010, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar 

contrarrazões - artigo 1.010, § 2°, do mesmo Diploma legal. Em seguida, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as 

homenagens estilares. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

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

Processo Número: 1005797-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1005797-24.2018 - PJE AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE 

CONVIVÊNCIA. Vistos. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 do 

Código de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias, 

especificando, de forma justificada, as provas que pretendem produzir, 

sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

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

Processo Número: 1005797-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1005797-24.2018 - PJE AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE 

CONVIVÊNCIA. Vistos. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 do 

Código de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias, 

especificando, de forma justificada, as provas que pretendem produzir, 

sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006945-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (RÉU)

D. A. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1006945-07.2017 - PJE AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL e REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Decisão de 

saneamento. Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

cumulada com RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL e REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS proposta por OSWALDO PRADO ROCHA, em desfavor de 

ALANNA VITÓRIA OLIVEIRA FERREIRA, neste ato representada por sua 

genitora DAIANNA ANTONIA OLIVEIRA e GEOVANE OLIVEIRA FERREIRA, 

consoante os fatos expostos na inicial (ID. 9816005). A inicial foi recebida, 

sendo deferida a gratuidade de justiça postulada (ID. 9943294). O pedido 

de liminar constante na exordial foi indeferido (ID. 9943294, parágrafo 

décimo), tendo sido parcialmente reformado pela Segunda Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça – TJ/MT, através do processo n. 

1009962-57.2017.8.11.0000 PJE. A primeira requerida não foi citada (ID. 

10240736), o segundo requerido Geovane foi citado (ID. 10155171), 

apresentando contestação (ID. 10212954). O requerente mesmo intimado 

via DJE, deixou transcorrer o prazo e não apresentou sua Impugnação – 

ID. 14414557. Mesmo não sendo citada, a primeira requerida compareceu 

espontaneamente à Audiência de Conciliação ID. 10273139, onde as 

partes concordaram com o pedido de anulação e retificação do registro 

civil da infante, bem como o “Parquet” se manifestou pela manutenção da 

decisão ad quem no que concerne a convivência do autor junto à sua filha 

(convivência de forma assistida - ID. 10042421). Relatório psicossocial, 

sugerindo o estreitamento com os laços afetivos da criança com o genitor 
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(requerente), a guarda compartilhada e a contribuição paterna nas 

necessidades básicas da filha – ID. 10690369. Em decisão proferida no ID. 

10276571, o Magistrado que à época presidia o feito, anulou o registro da 

infante Alanna e determinou sua retificação, passando a criança a se 

chamar ALANNA VITÓRIA OLIVEIRA PRADO ROCHA (ID. 13932604). 

Mesmo sem serem intimadas, as partes informam nos autos as provas que 

pretendem produzirem (IDs. 14670238 e 17550580). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento (ID. 15467352). É o relatório. DECIDO. As partes 

são legítimas e estão bem representadas e não há preliminares a analisar, 

assim, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a 

convivência do requerente com a requerida ALANNA VITÓRIA OLIVEIRA 

PRADO ROCHA. Defiro as provas úteis e tempestivas requeridas. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/2/2020, às 15 horas. 

Intimem-se. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377228 Nr: 24718-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELDS, ATDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:MT 12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar quanto à petição do executado e documentos de fls. 233/280, 

no prazo legal.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012852-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FABIA RAK MAMUS BARRACHI OAB - PR0034842A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.A - BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a intimação a parte 

autora para manifestar sobre a carta devolvida VÁRZEA GRANDE, 14 de 

dezembro de 2019. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015792-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA GIANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001521-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIOVEZAN DE CAMPOS (RÉU)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É TEMPESTIVA. IMPULSIONO PARA 

QUE A AUTORA APRESENTE A IMPUGNAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000522-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IDALGO SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019206-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMA DANTAS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, 

penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019198-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 
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(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA KARLA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, 

penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019225-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DORTAS DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de Várzea Grande 

Gabinete da 1ª Vara Cível Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, 

penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008928-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008928-07.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... À Seguradora para no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre 

o laudo pericial de Id. nº 26314954. Após, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1010322-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO - SERVICOS TERCEIRIZADOS E REPRESENTACOES - LTDA ME - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PASSOS AMORIM (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Nos termos do 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO o feito, e intimo a parte 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência). CFS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 412768 Nr: 18188-33.2015.811.0002

 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: ELIZEU FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA, CENTRAL NACIONAL 

UNIMED -COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

FEDERAÇAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINE - OAB:11.660, MARCIO RECCO - OAB:138.689/SP, RENATO 

CHAGAS CORREA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos...

Ao autor para dizer da peça de fls. 376.

I.C.

V.G; 13/12/2019.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300452 Nr: 21109-67.2012.811.0002

 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: JUCINEIDE MARIA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Intimação do Advogado da parte interessada que o processo foi 

desarquivado, tendo em vista o relatado na certidão de fl. 140 expedida 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento, estando disponível na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292329 Nr: 12134-56.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR SOUZA RIBEIRO ROSSI, MARIA DE 

LOURDES SOARES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS ROCHA, MESSIAS 

RAIMUNDO DOS SANTOS, GILMAR OLIVEIRA DE JESUS, JOZIVALDO 

BORGES DA SILVA, VALTUIR DA SILVA, JOSÉ GRAVITOL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 
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CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar a 

cerca da Certidão parcialmente positiva do Oficial de Justiça da fl.203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97414 Nr: 10843-07.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR FOCHESATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alline Garcia Haddad - 

OAB:9.999, JOSÉ PATROCINIO BRITO JUNIOR - OAB:OAB/MT 4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

91,29 totalizando em R$ 91,29 conforme cálculo de fls.55, SOB PENA DE 

LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019776-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019776-19.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO PALMA RÉU: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018808-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

KARLA PATRICIA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018808-86.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RONAN RODRIGUES DE SOUZA, KARLA PATRICIA DE JESUS 

SOUZA RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos... 

Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do 

CPC. Anote-se. Trata-se de ação ordinária de indenização por danos 

morais e materiais, com pedido de liminar, na qual os autores alegam ter 

adquirido 01 imóvel das requeridas em novembro de 2012, por meio de 

financiamento imobiliário, localizado no condomínio Terra Nova – Várzea 

Grande, conforme registro e matrícula 71.900, juntada à Id. nº 27404998 - 

Pág. 3. Informam ainda, que a por problemas estruturais, sua residência e 

outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela Defesa Civil, 

pois foi constatado mediante vistoria, que os imóveis tem apresentado 

diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente 

deslocação de massa no solo das residências. Pretendem em sede de 

antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao pagamento 

dos aluguéis até o efetivo conserto do imóvel dos autores, no valor de até 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Para comprovar o alegado a autora 

colaciona aos autos os documentos. Decido. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

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

processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a 

probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do 

direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio 

do imóvel em favor do autor, conforme documento de Id. nº 27404998 - 

Pág. 1-4. Vejo também, que o respectivo imóvel, está apresentando 

problemas estruturais, o que inclui várias rachaduras e fissuras em 

virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à 

Id. nº 26700756 e demais documentos, existindo inclusive, a possibilidade 

de desabamento. Sobre o tema entende a jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL - DIREITO DE VIZINHANÇA - TERRAPLANAGEM - RACHADURAS E 

DESMORONAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL VIZINHO - LAUDO PERICIAL 

CONFIRMANDO NEXO CAUSAL - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE 

REPARAÇÃO DOS DANOS - DANOS MATERIAIS QUE REMANESCEM À 

ASSISTÊNCIA PRESTADA ANTES DO INÍCIO DA LIDE - DANOS MORAIS 

ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

PERCENTUAL ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS.1 - O proprietário de imóvel em obra que ocasiona prejuízo 

ao vizinho deve reparar os danos por este experimentados.2 - Na 

hipótese, além dos comprovados danos materiais, as rachaduras em toda 

a estrutura da casa e o desmoronamento parcial do imóvel, os quais 

obrigaram os moradores a residir em imóvel alugado ao longo da 

tramitação processual, são circunstâncias suficientes à caracterização da 

ocorrência de dano moral, o qual foi fixado de maneira adequada pelo juízo 

sentenciante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que não há 

falar em sua majoração ou redução.3 - Considerando o tempo de 

tramitação da ação (aproximadamente 05 anos) e o trabalho empreendido 

pelos patronos da Autora da lide (os quais agiram com zelo e dedicação 

na defesa do direito de sua cliente), a redução do quantum fixado pelo 

Juízo singular desprestigiaria os serviços prestados, de forma que 

mant ida a  verba honorár ia  ta l  como f i xada. .  (N .U 

0002082-98.2012.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está na possibilidade de 

ficarem no imóvel, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. Isso posto, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, para determinar às rés 

paguem em favor do autor, aluguel do imóvel indicado no contrato de Id. nº 

26348399 (similar ao do autor), no valor de até R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), até o final da ação. O pagamento do aluguel deverá ser 
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efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta do autor, que deverão 

indicar os dados bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 19/02/2020, às 12:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito 

isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1018413-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J FIGUEIREDO DIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018413-94.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING REQUERIDO: J 

FIGUEIREDO DIAS - ME Vistos... Por trata-se de pedido feito em sede de 

tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida quitada junto à ré, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho 

por indevida a suposta cobrança ou a manutenção do nome da parte 

autora nos cadastros de maus pagadores e protestos, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida já quitada, tratando-se de protesto 

indevido. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito e protestos até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA para DETERMINAR a expedição de ofício ao 2º Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande, para que SUSPENDA no prazo de 

48 horas os efeitos do protesto levado a efeito sob o título 23349, 27184 e 

27683, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (pelo prazo de 

30 dias). Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19/02/2020, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por precatória ou correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA TRAZER AOS 

AUTOS O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, CONFORME DECISÃO DE ID. 

26322609, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. VÁRZEA GRANDE, 16 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006045-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CATISTE (AUTOR(A))

NEWTON PEREIRA LOPES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT19717-O 

(ADVOGADO(A))
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HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006045-53.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 120.041,70 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, Promessa de Compra e Venda]

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

CAROLINA CATISTE Endereço: RUA ALEMANHA, 181, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-010 Nome: NEWTON PEREIRA LOPES FILHO 

Endereço: RUA ALEMANHA, 181, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-010 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: CIPASA 

VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

Endereço: RUA JOAQUIM FLORIANO, - DE 372 A 690 - LADO PAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04534-002 FINALIDADE: INTIMAÇÃO A 

PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE QUANTO A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ID. 26999435). PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008407-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LAUDELINA GOUVEIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA GOLDEN (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008407-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDREIA LAUDELINA GOUVEIA ALVES RÉU: CONSTRUTORA 

JOAO DE BARRO LTDA - ME, IMOBILIARIA GOLDEN Vistos etc. A 

audiência assinalada para a data de amanhã, dia 17.12.2019, não se 

realizará em virtude de que os ARMPs retornaram com a indicação dos 

correios “mudou-se” (Ids. 26579026 e 26619767). Instado à manifestação, 

a parte autora requereu a redesignação da audiência, contudo postulou 

pela consulta de endereço, via sistema Infoseg. No entanto, não consta 

nos autos CNPJ da requerida Imobiliária Golden, não sendo possível 

proceder a consulta, informação indispensável para a busca pretendida. 

Em sendo assim, intime-se o douto patrono da parte autora a trazer aos 

autos o CNPJ respectivo para o sucesso da pesquisa, e, posterior 

redesignação do ato conciliatório. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 103462 Nr: 12406-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B .G . S. rep p/s MARIA HELOISA MARTINS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:MT 6.551-A

 [...] Sendo assim, conheço e ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, a fim de suprir a omissão e acrescentar à decisão 

objurgada que “deverá a requerida Importadora e Exportadora Jardim 

Cuiabá Ltda., no prazo de 05 (cinco) dias, recolocar a autora em sua folha 

de pagamento para quitação regular e mensal da pensão fixada, sob pena 

de multa de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual bloqueio de 

valores em caso de descumprimento da presente decisão”, mantendo-se 

incólumes os demais termos da decisão embargada.Por fim, faço as 

seguintes deliberações à secretaria:1.EXPEÇA-SE ofício à Terceira 

Câmara de Direito Privado com cópia da presente decisão e da decisão de 

fl. 1323, uma vez que foram proferidas após a oposição do Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1014384-07.2019.811.0000, cuja interposição foi 

comprovada nos autos dentro do prazo do art. 1.018, §2º do CPC 

(certidão fl. 1314), frisa-se que, tendo em vista o indeferimento da liminar 

pelo Exmo. Desembargador Relator (fls. 1311/1313), a decisão agravada 

f o i  m a n t i d a  p o r  s e u s  p r ó p r i o s  f u n d a m e n t o s  ( f l s . 

1063/1064).2.PROMOVA-SE o cadastramento do advogado da empresa 

requerida Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. EPP (certidão fl. 

1065 – petitório fls. 1066/1067) para ser intimado desta decisão e, por se 

tratar de vício sanável, determino que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a representação processual da referida empresa, haja vista 

que não foi juntada procuração ad judicia.3.No mais, promova-se a 

correção da numeração das folhas a partir da fl. 1323.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444700 Nr: 9235-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, não é caso de nulidade de intimação, porque a intimação pessoal 

foi realizada no endereço apresentado na exordial conforme mandado de 

fls. 63, e também como explicado na certidão a intimação restou infrutífera 

devido à falta de número da quadra e não do número da casa como alega 

o exequente.Ainda que assim não fosse, os embargos de declaração não 

constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma sentença, 

os quais devem ser modificados, se for o caso, através do recurso 

adequado.Sendo assim, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos 

termos supracitados, mantendo incólume a sentença de fls. 65/66. 

Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 263206 Nr: 2316-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA NETO, SILVAL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:8.936 MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967/MT

 Vistos.

1 - Tendo em vista o decurso de lapso temporal sem manifestação das 

requeridas acerca da determinação de fls. 177, intime-se o advogado do 

autor a manifestar requerendo o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

2 - Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso 

III do CPC).

 3 - Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma 

vez que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, 

depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 477514 Nr: 543-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOPLACAS - IND. E COM. DE PLACAS LTDA 

- ME, IRENO RODRIGUES DE CARVALHO, ADEMIR REIS DE ALMEIDA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:MT 13.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que diante da certidão de fls. 28 a parte 

requerente não manifestou-se quanto a certidão negativa do Oficial de 

Justiça acostada às fls. 25.

 De tal modo, intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma vez 

que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende 

de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429880 Nr: 733-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO JOSE PINTO, JOSÉ KROMINSKI, FABIANO 

ALVES ZANARDO, LUCAS BERNARDINO, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Fumes Duda - 

OAB:19844, Rafael Silva Machado - OAB:19842/O

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 74, intime-se à parte exequente, para que, 

querendo, requeira o que de direito. Prazo: 10 (dez dias).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453818 Nr: 13535-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAMAR SILVESTRE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS DE SOUZA, MARIA HELENA DE 

FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 190.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de que se preceda o 

levantamento da averbação na matrícula do imóvel objeto desses autos.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 202-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIUS CLAY S. F. DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:MT 9.106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:MT 12.568, Marines Carolina Zimmer Martins - OAB:23.517-O, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 Vistos etc.1 - (...) Destarte, houve um fato alheio à vontade do devedor, 

cuja prática/ato processual restou impossibilitada de realizar (CPC, art. 

223, § 1°).Desse modo, considerando que os autos ficaram indisponíveis 

no período de 04.10.2019 (começo do transcurso do prazo) a 07.10.2019, 

ou seja, por dois dias, e, que entre os dias 08.10.2019 até o término do 

prazo que se deu em 24.10.2019 os autos encontravam-se a disposição 

neste juízo, restituo o prazo de 2 (dois) dias uteis, a contar da publicação 

desta decisão, ao executado para, querendo, interponha recurso que 

entender cabível acerca da decisão de fls. 280/281.2 – Assiste razão o 

exequente no que pertine a determinação de desentranhamento (decisão 

de fls. 280/281, item “1”). Em assim sendo, entranhe-se novamente a 

petição que se encontra na contracapa dos autos (fls. 271/278.3 – 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415379 Nr: 19526-42.2015.811.0002

 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: EDMILSON SASSARÃO, ELIZABETE BELMIRO DA 

SILVA SASSARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:OAB/MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040, Dilma de Fátima Rodrigues de Morais - OAB:2826

 Vistos.(...).Destarte, o que se verifica no caso é que parte discorda da 

decisão proferida, hipótese, contudo, que não autoriza a interposição dos 

embargos de declaração. Com efeito, se houve erro no julgamento, não se 

está frente à omissão ou contradição, mas frente à hipótese de revisão do 

julgamento, o que, por óbvio, deve ser veiculado de outra forma, 

porquanto os embargos de declaração não se prestam ao fim almejado. 

Sendo assim, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, mantendo incólume a sentença proferida nos presentes 

autos.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 304632 Nr: 246-56.2013.811.0002

 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: ALEX SANDER TAVARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 
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- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.EXPEÇA-SE a respectiva certidão em favor do perito 

para recebimento da outra parte dos honorários perante o Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 71676 Nr: 5446-59.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA FILHO - OAB:OAB-MT 7883

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 289, vez que cabe a parte interessada diligenciar 

junto aos Cartórios de Registro de Imóveis em busca de informações, 

sendo certo que a certidão de inteiro teor é documento público, não 

havendo necessidade de intervenção judicial.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299318 Nr: 19915-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TELÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINO TONET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LEILA MASCARENHAS BARBOSA - OAB:5206-A/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 Vistos etc.

A vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do pedido formulado pela 

parte embargada às fls. 207/208. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268060 Nr: 15621-68.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO FELÍCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 86 o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação do requerido devido ao fato da 

porteira que dá acesso ao lote estar fechada.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna às fls. 90/91 pelo reforço 

policial para arrombamento do cadeado existente na porteira para 

possibilitar a concretização da citação.

Pois bem.

 O arrombamento pretendido para cumprimento da citação não é cabível, 

pois não há previsão legal para tanto, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de fls. 90/91.

 No mais, consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar 

adequadamente na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré 

do imóvel reivindicado e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado 

o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo 

suspeita de ocultação deverá proceder à citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação do 

réu ou eventual terceiro estranho a lide que esteja na posse do imóvel 

reivindicado, devendo o Sr. Meirinho informar o estado do lote, se há 

edificações, se aparentemente encontra-se ocupado ou se está 

abandonado.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

No mais, desentranhe-se destes autos as fls. 87/88, uma vez que 

pertencem a outro processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 589195 Nr: 14454-35.2019.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA., ADÃO NOEL MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição do direito à execução do crédito 

do exequente, por consequência JULGO EXTINTO com resolução de 

mérito o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 9434-20.2006.811.0002

 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: SÉRGIO JOSÉ POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA., ADÃO NOEL MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Ante o exposto, reconheço a prescrição do direito à execução do crédito 

do exequente, por consequência JULGO EXTINTO com resolução de 

mérito o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276539 Nr: 20005-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilson Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO METELO, ANGELA MARIA 

DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 
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- OAB:MT 13.782-B, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Vistos, etc.

Em face da petição de fls. 172, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, por não ter mais interesse no prosseguimento da demanda, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo de Cumprimento de Sentença, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários e custas como posto na sentença.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408019 Nr: 15606-60.2015.811.0002

 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: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Vistos.

Em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.

Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: O número de prestações locatícias em atraso, o dever da 

requeira pagar a multa rescisória e por infrações contratuais, os danos às 

instalações elétricas do imóvel, se o autor consentiu com a retirada do 

forro de gesso, o direito de retenção das luminárias, e a existência de 

danos materiais a ser ressarcido ao autor.

 Defiro a produção de provas pleiteada pela requerida consistentes em 

depoimento pessoal do autor e prova testemunhal (fls. 91). Designo 

audiência de instrução para o dia 10 de março de 2020 às 15horas.

Consigno que as partes deverão apresentar o rol de testemunhas, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente 

decisão.

A ciência e/ou intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que a arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(artigo 455, §1º, do CPC). A inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.

Intimem-se, pessoalmente, o autor para comparecer à audiência, 

advertindo-o que serão presumidos confessados os fatos alegados caso 

não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385).

 (art. 385, § 1º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 751-28.2005.811.0002

 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: GEAN VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, 

Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 1761, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Vistos etc.

 Primeiramente proceda-se com a renumeração dos autos a partir das fls. 

411.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224142 Nr: 4355-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVA ELIS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariádine Grossi - OAB:MT 

19.442, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se à parte credora acerca da proposta de acordo da parte 

executada (fls. 129/132), para que, querendo, requeira o que de direito. 

Prazo: 10 (dez dias).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314540 Nr: 10811-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931

 Vistos etc.

Efetuada a penhora do veículo indicado pelo credor (fls. 71), contudo, 

analisando os autos, mas precisamente o teor do ofício do DETRAN de fls. 

62, constata-se que o auto pertence à pessoa jurídica, não à pessoa 

física do devedor.

 Em assim sendo, o caso seria de desconstituição da penhora, porém, 

primeiramente, deverá o credor se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391707 Nr: 6381-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRIEDRICH TERNES-ME, S M C 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRA E METAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 69, expedindo nova carta 

precatória conforme item “3” da respectiva decisão.

2 – Solicite-se o mandado de fls. 73, devidamente cumprido. Prazo: 48 

horas.

3 – No que concerne ao pedido de citação por edital, passo a seguinte 

deliberação:

O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após ser 

tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que a parte interessada não demonstrou 

ter esgotado todos os meios necessários para localizar a empresa 

executada ROQUE FRIEDRICH TERNES-ME, uma vez que não diligenciou 

para tentar obter o seu endereço nos órgãos oficiais.

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 
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em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Novo Código de Processo Civil, o que não se 

vislumbra neste feito.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 48 e, no impulso do processo, 

determino nova vista à parte autora para manifestação nos autos, para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276067 Nr: 19457-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->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: LUIZ AMÉRICO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÕNIA GONÇALINA DE ASSUNÇÃO, 

ALENIR GONÇALINA DE ASSUNÇÃO SANTOS, EDILENE MARQUES 

CORREA, alessandra marques de assunção semler, algemiro benedito de 

assunção, Alzira de Assunção oliveira, ANGÊLA MARIA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RONALDO DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:15341-B

 Vistos etc.

Nos termos do art. 313, I, do CPC, defiro o petitório de fls. 210/211 e 

suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos 

requeridos.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245380 Nr: 5838-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIEL MARCIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos passo as seguintes deliberações:

1 - Deferido a inscrição do nome do devedor no SERASJUD, conforme 

pleito de fls. 142.

2 - Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 149/150, não 

sendo encontrados bens em nome do devedor passiveis de penhora, com 

fundamento no art. 921, § 2º, do CPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano.

 Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390899 Nr: 5852-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA ME ( ZALEM 

VEÍCULOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Pendente de análise o petitório de fls. 73, onde o credor postula seja o 

bem penhorado às fls. 37 removido, depositando-o em mãos da 

exequente, bem assim autorização para que possa exercer o encargo de 

depositário do referido bem.

Verifica-se que o art. 839, II, parágrafo primeiro, do CPC, preceitua que a 

posse dos bens móveis e imóveis urbanos penhorados ficarão a cargo do 

credor caso não haja depositário judicial.

Assim, sendo certo que não há nesta Comarca depositário judicial, defiro 

seja procedida a remoção do bem descrito fls. 37, depositando-o, 

mediante termo circunstanciado, em mãos do credor, nos termos do artigo 

de lei citado acima.

2 – No mais, intime-se a parte executada pessoalmente, haja vista não 

possui patrono nos autos, para que indique bens passíveis de penhora e o 

local em que se encontram, atribuindo-lhes o valor, bem assim apresente 

proposta de pagamento, sob pena da multa prevista no art. 774, III e V, do 

CPC. Prazo: 10 dias.

3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441090 Nr: 7344-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE 

- QUADRA 15

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20282

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nedilson Rodrigues 

em desfavor de Condomínio Residencial Várzea Grande, pelos fatos e 

fundamentos expostos às fls. 119/120.

Instado à liquidação, a parte executada quedou inerte (certidão de fls. 

124), e, no seguimento, efetuou-se a penhora on line do montante devido 

(fls. 130).

Intimada, a parte devedora permaneceu silente, sem qualquer manifesto, 

pelo que, tacitamente, anuiu com os valores conscritos (certidão de fls. 

133).

 Às fls. 134, o credor postulou pelo levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas como posto na sentença.

Proceda a transferência do valor penhorado para a conta bancária 

indicada pelo credor.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412844 Nr: 18246-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MACIEL DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Adão Maciel de 

Vargas em desfavor de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, pelos 

fatos e fundamentos expostos às fls. 69/70.

Instado à liquidação, a parte executada quedou inerte (certidão de fls. 79), 

e, no seguimento, efetuou-se a penhora on line do montante devido (fls. 

83).

Intimada, a parte devedora permaneceu silente, sem qualquer manifesto, 

pelo que, tacitamente, anuiu com os valores conscritos (certidão de fls. 

88).

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.
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Constato que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas como posto na sentença.

Proceda a transferência do valor penhorado para a conta bancária a ser 

indicada pelo credor.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26072 Nr: 4708-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MATTOS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI KAWASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, DEBORA APARECIDA 

RODRIGUES SIQUEIRA - OAB:10149-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 227, onde o exequente requer a 

adjudicação do bem penhorado.

Pois bem. A Lei 11.382/2006 promoveu mudança bastante significativa na 

ordem dos modos de satisfação do credor na execução de obrigação por 

quantia certa. Com a modificação legislativa, a adjudicação passou a 

primeiro plano, ocupando posição preferencial na nova ordem 

estabelecida pelo art. 647 do CPC/1973. Tal regra foi mantida pelo 

CPC/2015, no art. 825.

A adjudicação há de ser compreendida como um ato de expropriação 

executiva no qual o bem penhorado é transferido para o credor ou outros 

legitimados (§ 5.º do art. 876 do CPC/2015), mediante requerimento 

expresso nesse sentido.

Na adjudicação, o credor (ou terceiro), em lugar de dinheiro, recebe bens 

do executado, imóveis ou móveis, incluída, ainda, a possibilidade de 

penhora de quotas sociais.

Com isso, a execução tende a facultar, se assim desejar, ao exequente a 

aquisição (mediante a apropriação direta) dos bens penhorados como 

forma de compensação de seu crédito.

Contudo, antes de estabelecer os procedimentos a serem feitos para os 

atos adjudicatórios, necessário o cumprimento no disposto no art. 876, § 

1º, II, do Código de Processo Civil:

 Art. 876 - É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

 § 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I – (...)

II – por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos; 

(grifei)

Contudo, resta dispensada a intimação da parte executada, nos termos do 

art. 876, § 3º, do CPC.

 Lavre-se o auto de adjudicação e, após sua assinatura, expeça-se a 

carta de adjudicação, consoante dispõe o art. 877, § 1º e 2º, do CPC.

 No mais, intime-se a parte credora para manifestação nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453219 Nr: 13330-22.2016.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERNANDES MARTINS, ANA PAULA 

DE CEA KLUGE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniella gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 7.659, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT14.250-A

 Vistos etc.

1 - Diante do petitório de fls. 246/262, proceda a transferência dos valores 

depositados nos autos em favor do exequente, expedindo o respectivo 

alvará.

2 – Intime-se a parte devedora de que o exequente não concordou com a 

proposta de acordo e que o feito terá seu prosseguimento normal.

3 – Para consulta BacenJud, conforme requerido pelo credor, deverá 

novamente trazer cálculo atualizado, haja vista que fora efetivado mais um 

depósito de R$ 1.503,14, em 11.11.2019, o qual deverá ser deduzido do 

valor.

4 – Com a estimativa nos autos, façam os autos conclusos.v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268440 Nr: 8841-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES E CIA LTDA. (NOME 

FANTASIA: SHOPPING CENTER DA CRIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos a petição encartada às fls. 121/122, onde a parte 

exequente pretende seja procedida à citação da empresa requerida, na 

pessoa de seus sócios, ao argumento de que a mesma encontra-se 

inapta.

Em sendo assim, havendo a comprovação do alegado, proceda a citação 

da empresa executada na pessoa de seus sócios, observando o 

endereço destacado na petição de fls. 122, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder nos moldes do art. 251 do CPC, se atentando aos arts. 

252 e 253 do mesmo diploma processual.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339292 Nr: 7377-48.2014.811.0002

 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: PEDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, DANIEL LIMA DE REZENDE, OCUPANTE DO LOTE 1, Q.23 DO 

PARQUE PAIAGUÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TERESINHA VESZ - 

OAB:OABMT4987B, QUÉCELE DE CARLI - OAB:OABMT17062O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 117/118.

Em sendo assim, proceda a citação nos termos requeridos, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça proceder nos moldes do art. 251 do CPC, se atentando 

aos arts. 252 e 253 do mesmo diploma processual.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230975 Nr: 11057-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO LUIZ LTDA- NA PESSSOA DE 

SUA SÓCIA ADMINISTRADORA- SRA. MARIA DE FÁTIMA CAMPAGNARO 

FAVALESSA, MARIA DE FÁTIMA CAMPAGNARO FAVALESSA, OLIVIO 

FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária acerca do alvará 

cancelado.

 2 – No mais, suspendo o curso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, 

com fundamento no art. 921, III, § 1º, do CPC.
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 3 - Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

4 - Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 23462-12.2014.811.0002

 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: RICARDO ANTÔNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, JOSÉ AUGUSTO 

CALHAO BARINI

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

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 391/394).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350827 Nr: 16437-45.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 62151 Nr: 7601-69.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOÍNA PEREIRA DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS FIGUEIRA, JOELMA LEITE 

FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - 

OAB:OAB/MT 9053, HELIO BRUNO CALDEIRAS - OAB:16707, HELMUT 

FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 Vistos etc.

1 - Diante do petitório de fls. 127, necessário se faz a regularização 

processual, uma vez que o douto patrono da parte requerida renunciou ao 

mandato.

1.1 - Assim, intimem-se os requeridos, via edital, com o prazo de 20 dias, 

para constituir novo patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, e caso 

não o fazendo propiciará superveniente vicio de capacidade postulatória, 

a ensejar a revelia.

 1.2 - Promova a exclusão do advogado JOSÉ BUZELLE do Sistema Apolo.

2 – No mais, deverá a parte autora efetuar o depósito dos honorários 

periciais na Conta Única vinculada a este processo. Prazo: 5 dias.

3 – Após, o decurso do prazo da intimação do item 1.1, o que deverá ser 

certificado, intime-se o perito nomeado a fim de que informe os dados 

bancários, bem assim indicar, com antecedência, a data e a hora para os 

inícios dos trabalhos, dando seguimento no cumprimento da decisão de fls. 

116.

4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332776 Nr: 1474-32.2014.811.0002

 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: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:MT 18.222

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428292 Nr: 26449-84.2015.811.0002

 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: PRISCILA AQUINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398026 Nr: 10274-15.2015.811.0002

 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: MARCELL TONDIN EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798-MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806-MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247 MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 
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baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 82619 Nr: 5063-47.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉLIO NOGUEIRA DA CUNHA, EVANDRO 

ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:OAB-MT 2397, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166 - MT

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 254/255, renove o mandado de avaliação, 

devendo o Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas do art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.

A diligência encontra-se depositada às fls. 256.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 25687-68.2015.811.0002

 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: MARCELO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A OAB MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia designada (fls. 150) não 

foi realizada devido à ausência da parte autora, conforme informado pelo 

perito (fls. 154).

O TJMT adotou o entendimento de que a intimação pessoal deve ser 

tentada por Oficial de Justiça, antes de ser caracterizada a improcedência 

ou abandono da causa, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Destarte, fora expedida carta precatória para intimação pessoal do autor 

(fls. 153), contudo esta não retornou aos autos em tempo hábil.

Desse modo, oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da 

carta precatória.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440370 Nr: 6960-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANA GADOMSKI CHAVES EIRELLI ME - 

ME, JIOVANA GADOMSKI CHAVES, VILSON DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em análise ao petitório acostado às fls. 93/96, verifico que não se faz 

oportuna a citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto 

que conforme ARMPs (fls. 72/73/77/80) e certidão do Oficial de Justiça 

(fls. 87) verifica-se que os requeridos não residem no endereço indicado 

na exordial, portanto, não houve exaurimento de possibilidade de tentar 

localizar a requerida.

Diante disso, para o sucesso da citação, intime-se a parte autora para 

apresentar novo endereço das requeridas, ou requerer o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267339 Nr: 9012-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LAURENTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERNANDES PINHEIRO 

- OAB:15431, Jose Wilzen Macota - UNIVAG - OAB:7481-B, Ozana 

Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:MT 7.627-A, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084, VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS - OAB:14481

 Vistos etc.,

1 – Procedam-se às alterações necessárias na capa dos autos, vez que 

se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2 – Intime-se a parte credora, para se manifestar acerca do auto de 

constatação do imóvel acostados às fls. 128/132. Prazo: 10 (dez) dias.

3 - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 329533 Nr: 25831-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMHO MEDICOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1 – Cumpre-se integralmente a decisão de fls. 133, item “1”, incluindo o 

nome da parte executada no Sistema SerasaJud.

 2 – Após, retornem os autos conclusos para demais deliberações.

 3 - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 530709 Nr: 4783-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto Ferreira Farias, Eraldo Edgar de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARQUES - 

OAB:11737, RODRIGO LIBERATO LOPES - OAB:6834/MT

 Vistos etc.

Pendente de análise petitório de fls. 44/48, em que o autor requer o 

desentranhamento da defesa apresentada pelo requerido Eraldo Edgar de 

Lima (fls. 31/33) e nova tentativa de citação ao requerido Jose Augusto 

Ferreira Farias.

É sabido que para se ingressar em juízo, a parte deverá ser representada 

por advogado habilitado conforme estabelece o art. 104 do CPC.

Tendo sido a petição de fls. 31/33, apresentada aos autos pela própria 

parte requerida, sem ser subscrita por advogado habilitado, na medida em 

que ela não ostenta o chamado jus postulandi, o que se afigura 

indispensável, como dito alhures, à luz do disposto do art. 104 do Código 

de Processo Civil e art. 133 da Constituição Federal.

Conforme a lei, exige-se que esteja representado em juízo, tirando as 

exceções, por quem tenha capacidade postulatória, qual seja, o 

advogado, que tem responsabilidade técnica, pois não se confunde com 

outras capacidades, como a processual.

 1 - Em razão disso, caracterizada a ausência de capacidade postulatória, 

defiro o desentranhamento da impugnação ao incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica (fls. 31/33).

2 – No mais, determino que seja expedido mandado de citação para o 

requerido Jose Augusto Ferreira Farias, no mesmo endereço indicado na 

inicial.

 3 - Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 574738 Nr: 6672-74.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE XYNELOS LTDA, NUPERTINO CORREA 

DE MORAES, LUIZA GOMES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT 17.147

 Vistos etc.,

Da análise dos autos, passo as seguintes deliberações:

1 – Indefiro o pedido do embargado de fls. 39, devido ao embargante ser 

beneficiário de Justiça Gratuita, sendo a execução de verba de 

sucumbência subordinada ao disposto no § 3° do artigo 98, do Código de 

Processo Civil.

2 – Cumpre-se integralmente a sentença de fls. 37, certificando o trânsito, 

trasladando cópia da sentença aos autos principais e arquivando o feito 

no seguimento.

3 - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 58993 Nr: 4739-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE XYNELOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22309/O, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Após cumprimento da decisão dos autos em apenso, faça-se os autos 

conclusos para apreciação do petitório de fls. 227.

 Às providências.

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328454 Nr: 24776-27.2013.811.0002

 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: JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEUGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Vistos.(...) Pelo exame do processo e dadas às peculiaridades da 

demanda em tela, verifico que, efetivamente, os honorários periciais 

encontram-se superestimados, merecendo, portanto, redução.A fixação 

do valor dos honorários periciais deve levar em consideração o local da 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, a 

complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, bem como deve 

se considerar valor da causa e as condições financeiras das partes, bem 

como a necessidade de evitar o aviltamento do trabalho do profissional.No 

caso, embora o perito nomeado tenha relacionado as etapas do seu 

serviço, sequer mencionou o tempo estimado para sua conclusão, não 

sendo necessária a realização de diligências de alta complexidade, de 

modo que em consideração a complexidade no trabalho a ser 

desenvolvido o valor estimado não atende ao princípio da 

razoabilidade.Destarte, à vista da natureza, complexidade da perícia, 

tenho como justo e suficiente à remuneração do trabalho técnico a ser 

desempenhado pelo ilustre perito o valor R$4.000,00 (quatro mil reais), o 

qual servirá, pelo menos, para cobrir os custos da realização da atividade, 

podendo, se for o caso, ser complementado após a apresentação do 

laudo, desde que o profissional demonstre sua insuficiência, relatando os 

trabalhos realizados, o número de horas despendidas, etc.Intime-se o 

perito judicial nomeado para se manifestar, no prazo de 10 dias, se 

concorda em realizar a perícia pelos referidos honorários. Em caso 

negativo, tornem conclusos para nomeação de novo perito judicial, que 

deverá ser intimado para se manifestar se concorda em realizar a perícia 

pelos referidos honorários.Decorridos os prazos, com ou sem 

manifestação, certifique-se façam os autos conclusos.Cumpra-se, com 

URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 8747-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON SASSARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA TERROSO, MIRNA 

FÁTIMA ENCISO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407690 Nr: 15472-33.2015.811.0002

 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 LUCIANA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença nas fls. 84/85 com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente 

SALATIEL DE LIRA MATTOS.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379104 Nr: 26115-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CRISTINA KEMPFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER. B MARCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Vistos etc.

1 - Intime-se a parte credora acerca da impugnação ao cumprimento de 
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sentença (fls. 125/200). Prazo: 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437794 Nr: 5569-37.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC ESTÂNCIA 

ECOLÓGICA SESC PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KONNSE DE CONCEIÇÃO APARECIDO DE 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SALAH AYOUB - OAB:MT 

9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para condenar a 

requerida a restituir à requerente a importância de R$12.110,00 (doze mil 

cento e dez reais), devidamente atualizada com correção monetária pelo 

INPC da data do recebimento/adiantamento e acrescido de juros de 1% ao 

mês da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar outrora 

deferida.Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, 

§ 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327743 Nr: 24067-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO AR CONDICIONADOS SERVIÇOS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, JOAO ALVARO FURTADO MENDONÇA DALTRO DE 

MELO - OAB:MT 22.999, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517-B/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412059 Nr: 17831-53.2015.811.0002

 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: ROSILENE DE EMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390073 Nr: 5359-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELL TONDIN EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIANA - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373564 Nr: 21977-74.2014.811.0002

 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: JOVANIA MARIA DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312-A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80.055-MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do 

CPC, para o fim de: 1) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as 

partes; 2) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$1.639,00 (mil 

seiscentos e trinta e nove reais), confirmando a decisão proferida pelo e. 

Tribunal de Justiça que determinou a exclusão do nome da autora dos 

órgão de proteção ao crédito em decorrência do referido débito (fls. 

103/105); 3) CONDENAR, de forma solidária, as requeridas à devolução 

dos valores pagos a título de sinal, devendo incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso de cada parcela; 4) Por fim, CONDENO as demandadas a 

indenizar a demandante pelos danos morais ocasionados, no importe de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença 

(Súmula 362 do STJ).Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é 

justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

ré, nos termos do parágrafo único, do art. 21, do CPC. Assim, condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

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

da condenação, com fulcro no artigo 20 do Código de Processo 

Civil.Publique-se e intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353618 Nr: 18442-40.2014.811.0002

 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: WILSON PIAZ PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:15916 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VARELA REGGES - 

OAB:47.359SC, ANDRÉ PERUZZOLO - OAB:15.707A/SC, CLAUDIO 

MANOEL SILVA BEGA - OAB:OAB38.266

 Vistos etc.

 Renove a intimação da perita nomeada (fls. 117), observando o email 
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destacado na petição de fls. 122, intimando-a também acerca da 

possibilidade da realização da perícia com cópia, haja vista a parte 

requerida não possui mais o documento original.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 430341 Nr: 1800-98.2016.811.0041

 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: CATHERINE DE AMORIM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPINAS-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO SILVÉRIO DA 

SILVA - OAB:83631/SP

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320087 Nr: 16458-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, MARIA JOSE LEAO - 

OAB:5031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Destarte, houve um fato, alheio à vontade do executado, cuja prática ato 

processual restou impossibilitada de realizar (CPC, art. 223, § 1°).Desse 

modo, considerando que os autos ficaram indisponíveis no período de 

06.09.2019 a 13.09.2019, ou seja, por seis dias, e, que no dia 05.09.2019 

e nos dias 16.09.2019 até o término do prazo que se deu em 18.09.2019 

os autos encontravam-se a disposição na Secretaria Judicial, restituo o 

prazo de 06 (seis) dias uteis ao requerente para, querendo, manifeste 

acerca dos documentos acostados às fls. 244. Intimem-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419134 Nr: 21580-78.2015.811.0002

 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: JEFFERSON DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184=A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Jefferson da Silva 

Morais em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro S/A, 

pelos fatos e fundamentos exposto nos autos.

Antes mesmo de ser provocada ao pagamento, a parte requerida efetuou 

o depósito dos valores que entendia devido (fls. 181 – R$ 4.124,02 e fls. 

188 – R$ 224,99).

No seguimento, às fls. 194//198, o exequente efetivou pedido de 

cumprimento de sentença do saldo devedor remanescente (R$ 445,74). 

Contudo, na decisão de fls. 200, este juízo reconheceu o débito no valor 

de R$ 407,59, excluindo da estimativa do credor os honorários 

advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

Às fls. 205, a executada depositou o valor de R$ 386,76. E às fls. 209/210 

e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando 

excesso na execução, haja vista que os cálculos apresentados pela parte 

credora não se encontram atualizados conforme posto na sentença.

 No seguimento, às fls. 218, o exequente postulou pelo levantamento do 

dinheiro, nada se manifestando acerca da impugnação apresentada.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Com a concordância tácita do credor, julgo procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença e declaro o excesso da execução no importe de 

R$ 58,98.

 Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela requerida, nos termos da sentença.

Expeça-se o alvará respectivo, devolvendo o valor em excesso à parte 

requerida, que deverá trazer os dados bancários para a transferência.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 17568-31.2009.811.0002

 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: Espólio de Ana Izabel de Lara, Damião Antõnio de Lara, 

Ana Mayara de Lara Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DOS SANTOS, IVO PEREIRA DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619, LUCIANO DA SILVA ALVES - NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS, UNIVAG. - OAB:OAB/MT 8.882, NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO de mérito, com base no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono dos 

requeridos, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 300183 Nr: 21116-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO 

COSTA VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:OAB/SP 

227.541, FABIO ANDRE FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 133, intime-se a parte credora para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

(dez) dias.

 Sem a manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, 

do CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243161 Nr: 4306-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DAS MECES SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 54).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220033 Nr: 294-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HEITOR ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante a Defensoria Pública ter apresentado contestação, a 

defesa nos autos de execução são os embargos.

Nesse sentido:

 Não é despiciendo lembrar que, no processo executório, havendo citação 

presumida, deverá, por igual raciocínio e imposição legal e constitucional, 

ser nomeado ao executado-revel curador, podendo, para garantir o 

contraditório no processo de execução, serem oferecidos embargos à 

execução (meio de defesa típico daquela espécie processual) como 

reconhecido pelo STJ: “a curadoria especial tem legitimidade para 

embargar execução promovida contra executado citado por edital.” (STJ, 

Ac.unân.4ªT., REsp.79.423/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, DJU 29.4.96); 

“o juiz deve nomear curador especial ao devedor citado fictamente, e que 

não compareceu ao processo de execução. O curador especial, 

representante judicial do devedor citado fictamente, pode ajuizar ação de 

embargos à execução.” (STJ, Ac.unân. 2ªT., REsp.28114/RJ, j.3.3.97, Rel. 

Min. Adhemar Maciel, RSTJ96:182).

Em assim sendo, determino o desentranhamento e devolução da peça de 

fls. 165/166, devolvendo o prazo à Defensoria Pública, a fim de propor 

Embargos à Execução.

Da mesma forma, desentranhe-se a peça protocolada pelo credor às fls. 

168/173, entregando-a ao seu subscritor.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114281 Nr: 9747-44.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DA SILVA, Beatriz Alves da Costa, 

JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA, BENEDITO DO CARMO E SILVA, josé 

david alves da silva, terezinha de jesus da silva, Elias moreira da silva, 

manoel moreira da silva, gonçalina benedita da silva, antonio paulino alves 

da silva, Maria das Graças e silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - OAB:4985 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 3.888,72 e da taxa judiciária no valor de R$ 3.888,72 totalizando em R$ 

7.777,44 conforme cálculo de fls. 613, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222915 Nr: 3119-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ELENIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 163/164, procedo as seguintes deliberações:

 1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão.

2 – Expeça-se a certidão comprobatória da presente execução, conforme 

requerido pelo credor (CPC - art. 828).

3 – No mais, não possuindo a executada bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do CPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano.

 4 - Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

5 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 542175 Nr: 10947-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVELT DANTAS DE MIRANDA, TEREZINHA 

SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOPEL TRANSPORTADORA LTDA, 

ATAIDE MORAIS COUTINHO, VALDENIR MORAES COUTINHO, APARECIDO 

MUNHOZ COUTINHO, VANDA DE CARVALHO COUTINHO, OSVANIR 

MAGNONI, ODAIR MAGNONI, MAURO CEZZANE BOZANO, WILSON 

SEBASTIÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Intime-se a parte requerente acerca dos documentos acostados às 

fls.24/31, para que, querendo, requeira o que de direito. Prazo: 10 (dez) 

dias.

2 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 264432 Nr: 3958-25.2011.811.0002

 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: SUELI BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 143,69 = totalizando R$ 557,09, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 60% PARA PARTE RÉ, CUSTAS R$ 248,04 E TAXAS R$ 86,22 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247786 Nr: 7534-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGRASSENSE 

-UNUVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIKE RAFAELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em análise ao petitório acostado às fls. 137/138, verifico que não se faz 

oportuna a citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto 

que conforme a certidão do Oficial de Justiça (fls. 114/134) verifica-se 

que a requerida não reside no endereço indicado, portanto, não houve 

exaurimento de possibilidade de tentar localizar a requerida.

Diante disso, para o sucesso da citação, intime-se a parte autora para 

apresentar novo endereço das requeridas, ou requerer o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105185 Nr: 1302-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR CLAUDIO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, DANIELLA DE QUEIROZ PINHEIRO - 

OAB:20.134 - DF, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 145,20 = totalizando R$ 558,60, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 2/3 PARA PARTE RÉ, CUSTAS R$ 275,60 E TAXAS R$ 96,80 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 103462 Nr: 12406-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B .G . S. rep p/s MARIA HELOISA MARTINS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:MT 6.551-A

 .Por fim, faço as seguintes deliberações à secretaria:1.EXPEÇA-SE ofício 

à Terceira Câmara de Direito Privado com cópia da presente decisão e da 

decisão de fl. 1323, uma vez que foram proferidas após a oposição do 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014384-07.2019.811.0000, cuja 

interposição foi comprovada nos autos dentro do prazo do art. 1.018, §2º 

do CPC (certidão fl. 1314), frisa-se que, tendo em vista o indeferimento da 

liminar pelo Exmo. Desembargador Relator (fls. 1311/1313), a decisão 

agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 

1063/1064).2.PROMOVA-SE o cadastramento do advogado da empresa 

requerida Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. EPP (certidão fl. 

1065 – fls. 1066/1067) para ser intimado desta decisão e, por se tratar de 

vício sanável, determino que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a 

representação processual da referida empresa, haja vista que não foi 

juntada procuração ad judicia.3.No mais, promova-se a correção da 

numeração das folhas a partir da fl. 1323.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 15619-98.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 95 o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação do requerido devido ao fato da 

porteira que dá acesso ao lote estar fechada.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna às fls. 98/99 pelo reforço 

policial para arrombamento do cadeado existente na porteira para 

possibilitar a concretização da citação.

Pois bem.

 O arrombamento pretendido para cumprimento da citação não é cabível, 

pois não há previsão legal para tanto, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de fls. 98/99.

 No mais, consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar 

adequadamente na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré 

do imóvel reivindicado e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado 

o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo 

suspeita de ocultação deverá proceder à citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação do 

réu ou eventual terceiro estranho a lide que esteja na posse do imóvel 

reivindicado, devendo o Sr. Meirinho informar o estado do lote, se há 

edificações, se aparentemente encontra-se ocupado ou se está 

abandonado.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444268 Nr: 8998-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIELY PATRICIA CAMARGO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Certifico que, encaminho intimação via DJE, para que as partes forneçam 

os dados bancários (CPF, BANCO, AGÊNCIA E CONTA), para possiblitar o 

levantamento determinado na sentença de fls. 187. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251938 Nr: 11103-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE ROSSETTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609, MARIA CRISTINA IGNACIO DA SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Michelle Rossetto Dias 

em desfavor de Banco do Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos exposto 

às fls. 190/197.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 203).

Às fls. 206, o credor requereu o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Liberem-se os valores depositados nos autos, nos termos requerido às 

fls. 206.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1238 Nr: 983-21.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE NÁUTICA IMP. EXP. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ERNESTO PAES DE 

BARROS - UNIVAG - OAB:4867/ MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

473,33, totalizando em R$ 473,33 conforme cálculo de fls.320, SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018985-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA ANTONIA DA SILVA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARVALHO MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1018985-50.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): PEDRINA ANTONIA DA SILVA FILHA RÉU: ANTONIA 

CARVALHO MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de TUTELA ANTECIPADA 

COM CARÁTER ANTECEDENTE, proposta por PEDRINA ANTONIA DA 

SILVA FILHA em desfavor de ANTONIA CARVALHO MEDEIROS, alegando, 

em síntese, que vendeu um imóvel para a requerida em 2014 com cláusula 

expressa de transferência junto ao Credor Hipotecário – Caixa Econômica 

Federal em um prazo de 06 (seis) meses, todavia esta revendeu o imóvel 

para Derico Conceição da Silva, o qual vendeu para terceira pessoa. 

Narra que, a requerida e o Sr. Derico chegaram a disputar a posse do 

imóvel judicialmente em ação que tramitou nesta vara sob código 397214 e 

ambos abandonaram completamente o imóvel, sem regularizar o débito 

junto à CEF, o que levou seu nome a ser inserido nos órgãos de restrição 

ao crédito. Alega que, negociou com o ocupante do imóvel e atualmente 

retomou a posse do mesmo, e com a presente demanda pretende 

regularizar a sua posse até decisão definitiva, posto que a requerida 

poderá pleitear a posse com a decisão judicial proferida nos autos de 

código 397214, que julgou em seu favor ação de reintegração de posse 

do referido imóvel. O feito foi inicialmente distribuído na 1ª Vara Cível desta 

Comarca, a qual declinou da competência afirmando a necessidade de 

união do presente feito à ação de código 397214, alegando o perigo de 

ocorrer decisões conflitantes e contraditórias. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. O art. 55, §1º, do 

Código de Processo Civil, prevê que: “art. 55.Reputam-se conexas 2 

(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. §1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. No caso em 

apreço, o processo de código 397214 de fato tramitou nesta vara e 

possuía como objeto o mesmo imóvel, contudo já foi devidamente 

sentenciado em 05 de abril de 2019, sendo certificado o trânsito em 

julgado em 16 de julho de 2019 e se encontra atualmente arquivado, 

conforme registros do Sistema Apolo. Desse modo, não há que se falar 

em conexão entre as ações, uma vez que uma já foi devidamente 

sentenciada, igualmente prevê a súmula 235 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles 

já foi julgado”. Confira-se ainda jurisprudência pátria nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONEXÃO COM A AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PROCESSO 

JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 235 DO STJ – LIMINAR 

DEFERIDA NA AÇÃO REVISIONAL NÃO CONFIRMADA POR SENTENÇA – 

MORA CARACTERIZADA – BUSCA E APREENSÃO – EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que tanto a ação 

revisional, como a ação de busca e apreensão já foram julgados, torna-se 

inviável a conexão, tendo em vista que o juízo prevento já entregou a 

tutela jurisdicional, a teor do que prescreve a Súmula 235 do STJ. [...] 4. 

Com efeito, não há que se falar em indenização por danos morais, em 

razão de cumprimento de liminar, confirmada por sentença, mormente 

porque, a procedência da ação de busca e apreensão está intimamente 

ligada à mora do devedor, o que confere legalidade ao ato, por se 

encontrar o credor em pleno exercício legal de seu direito. (N.U 

0001113-84.2013.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 

06/05/2016). CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JÁ JULGADO. No 

presente caso, não vejo presente a conexão, haja vista que o processo já 

foi julgado. Inteligência da Súmula 235 do STJ.CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. (Conflito de competência, Nº 70082589920, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela 

Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 31-10-2019). “(...)APELAÇÃO. 

CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. IRRESIGNAÇÃO NÃO 

VERIFICADA. - CONEXÃO. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. 

INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA. AFASTADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. - AÇÃO 

RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS 

EMPRESARIAIS. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO 

ANULAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n.º 11.419/06, 

as informações postas em processo judicial eletrônico passaram a contar 
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com caráter oficial e não meramente informativo, devendo ser 

consideradas para contagem do prazo. Consoante Súmula nº 235 do STJ 

não há que se falar em reunião de processos se um deles já foi julgado, já 

que a conexão vigora entre ações que ainda não foram julgadas. [...]. A 

anulação do negócio jurídico somente seria possível se a parte que alega 

o vício provasse inequívoca e suficientemente sua ocorrência, o que não 

ocorreu na espécie. Recurso conhecido e não provido. (Ap 

0008715-48.2016.827.0000, Rel. Des. MOURA FILHO, 1ª Turma da 2ª 

Câmara Cível, julgado em 07/06/2017). (TJ-TO - APL: 

00087154820168270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO) (negritei) 

Portanto, oportuna a suscitação de conflito negativo de competência, nos 

termos do artigo 66, inciso II, do CPC. Ante o exposto, tendo a M.Mª. Juíza 

Titular da 1ª Vara Cível desta Comarca declinado da competência de ofício, 

SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos 

artigos artigo 953, I, do Código de Processo Civil e artigos 202 e 203 do 

Regimento Interno do TJMT, encaminhando-se os autos para apreciação, 

observando-se as cautelas e formalidades legais. Porquanto o presente 

feito ficará suspenso até ulterior julgamento do conflito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 13 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012378-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO SALGUEIRO FILHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR BEIRA FAVERO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEIZA DE GUSMAO MORAES OAB - MT24711/O (ADVOGADO(A))

TAYLA VARELA SHIMADA OAB - MT26077/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1012378-21.2019.8.11.0002. 

RECONVINTE: AFONSO SALGUEIRO FILHO RECONVINDO: ADMIR BEIRA 

FAVERO Vistos etc. Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 

27416070, onde a parte requerida postula pela redesignação da audiência 

de justificação prévia designada para a data de amanhã, ao argumento de 

que o réu encontra-se em processo de recuperação de cirurgia, 

encontrando-se em repouso absoluto, estando impossibilitado em 

comparecer ao ato. Pois bem. O pleito não merece acolhimento. Uma 

porque o relatório cirúrgico acostado no Id. 27416083 descreve que o 

procedimento médico se deu no dia 08.10.2019, há mais de dois meses. A 

duas porque o atestado médico (Id. 27416075) não estabelece datas e 

nem o período em que o paciente/réu precisaria de repouso, não sendo 

apto a comprovar a sua impossibilidade de comparecimento na audiência 

aprazada, não possuindo ademais requisito essencial, qual seja, a 

indicação do CID. Por fim, consigno a desnecessidade do comparecimento 

do requerido ao ato, sem prejuízo de sua defesa, podendo se fazer 

representar por advogado, o qual já se encontra regularmente habilitado 

nos presentes autos (Procuração – Id. 27416057). Outrossim, o ato 

processual previsto no art. 562 do CPC possui natureza jurídica de 

intimação e não de citação para apresentação de contestação. 

Registre-se que a citação do réu nesse momento somente o integra à 

relação processual, ocorrendo concomitantemente a sua intimação para 

que compareça à audiência de justificação prévia. Não poderá o réu, 

entretanto, produzir prova testemunhal, com a oitiva de testemunhas 

levadas por ele à audiência, somente poderá, querendo, fazer 

questionamentos às testemunhas arroladas pelo autor. Desse modo, não 

se vislumbra razão para redesignação da audiência de justificação prévia, 

até mesmo porque o ato visa à colheita de subsídios para apreciação do 

pedido de tutela, pelo que mantenho a audiência assinalada para a data de 

amanhã. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 de dezembro de 

2019. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019959-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. Z. (AUTOR(A))

JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019959-87.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): ITALO CINTRA ZANETTE, JUCIELY DE SOUZA CINTRA 

ZANETTE RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, ajuizada por ITALO CINTRA 

ZANETTE, menor impúbere representado por sua genitora JUCIELY DE 

SOUZA CINTRA ZANETTE, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO; sustentando que mantêm vínculo contratual de 

assistência de saúde com a requerida desde 2017 e é portador de 

ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, secundário as 

intercorrências de prematuridade. Narra que, os tratamentos 

multidisciplinares solicitados por médica especialista (Neurologia) são 

equoterapia e fonoaudiologia, porém mesmo com prescrição médica o 

plano de saúde recusou o pedido. Em sede de antecipação de tutela a 

parte autora pugna que a requerida seja compelida a autorizar a 

realização do tratamento solicitado pela médica credenciada ao plano de 

saúde, sob pena de multa diária. Juntou procuração ad judicia, 

documentos pessoais, Laudo Médico e cópia da negativa da requerida. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. O instituto da tutela de urgência 

é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória (artigo 

300, CPC), as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipatória de caráter satisfativo, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, substanciado no risco ao seu desenvolvimento motor e 

cognitivo caso seja privado da realização de tratamento essencial para o 

seu tratamento. Já os documentos indicam a probabilidade do direito da 

autora, pois evidenciam o diagnóstico do autor e a necessidade do 

tratamento para reduzir o potencial das lesões e melhorar a qualidade de 

vida deste. Na hipótese vertente, há liame contratual vinculando 

obrigações e direitos entre as partes. De um lado, a prestação de serviços 

médicos alcançados pelo respectivo plano, coberturas e assistências 

atinentes a tais serviços e, de outro, o pagamento da mensalidade 

acordada. Deve-se registrar que, ao presente caso se aplicam as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual 

aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A súmula 

consolida o entendimento, há tempos pacificado no STJ, de que a 

operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços 

remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que 

adota. (Resp. 267.530/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 

12/3/2001). Ademais, não se pode olvidar que a indicação de equoterapia 

e acompanhamento fonoaudiólogo foi solicitada por médica especialista 

Neurologista Infantil conveniada à empresa ré, Dra. Viviane Cabral 

Quixabeira – CRM 6491, conforme documento de Id. 27441658 – pág. 

01-02 e id. 27441655 – Pág. 3. Desse modo, merece acolhimento o pedido 

de tutela de urgência formulado pelo requerente, mesmo porque, acaso o 

pedido não seja atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não 

mais surtir efeitos práticos e eficazes. Ante o exposto, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA e, em consequência, DETERMINO que a ré UNIMED 

CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico; no prazo de 05 (cinco) dias, 

autorize a cobertura do tratamento recomendado pela médica neurologista 

que assiste o menor, quais sejam, equoterapia e fonoaudiologia, 

observando a forma e quantidade recomendada pela médica especialista 
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(id. 27441655 – Pág. 3, id. 27441658 – Pág. 1-2), sob pena de, no caso de 

descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, 

além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da 

causa. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

26 de março de 2020, às 14h40min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). A ausência injustificada de 

qualquer uma das partes à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, na 

forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas 

à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008110-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA HONORINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA DE CAMPOS PINTO OAB - MT23492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008110-89.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ENEDINA HONORINA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por ENEDINA HONORINA DE OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. Alega que, no dia 

6 de setembro de 2013, realizou a compra de um lote urbano, n. 13, 

Quadra 96, do Loteamento Jardim Paula II, no município de Várzea Grande, 

matrícula n. 18.370, do 5º Oficio de Cuiabá, pelo valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais) conforme Escritura Pública outorgada por Rosangela Jesus da 

Silva que adquiriu o imóvel no ano de 2009, da requerida Empreendimentos 

Nossa Senhora da Guia Ltda. Afirma que, não sabe o motivo pelo qual a 

proprietária anterior deixou de realizar o registro da aquisição do imóvel, e 

após ter adquirido o imóvel não fez o devido registro por despreparo 

intelectual, mas sempre esteve convicta da sua posição de adquirente e 

arcou com a responsabilidades advindas do imóvel, inclusive com o 

pagamento do IPTU. Ocorre que, no dia 27/07/2017, foi surpreendida com 

a informação de que uma construtora encontrava no seu imóvel, com uma 

construção em andamento, ao chegar ao local e procurar o responsável 

pela construção e solicitar que parassem a construção, de forma ríspida 

foi informada que a Construtora e Incorporadora Marazul Ltda. é a 

proprietária do Imóvel. Sustenta que, ao procurar o 5º Serviço Notarial de 

Registro de Imóveis de Cuiabá e solicitar uma certidão de Inteiro Teor, 

constatou que a construtora realizou a compra do imóvel e transferiu a 

propriedade. Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento 

de danos materiais no valor de R$7.463,44 (sete mil quatrocentos e 

sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), Lucros cessantes 

de R$37.333,00 (trinte e sete mil trezentos e trinta e três reais) e danos 

morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Pede os benefícios da 

gratuidade da justiça. A inicial foi recebida, determinando a citação da 

requerida, designando audiência de conciliação e deferindo-se os 

benefícios da assistência judiciária (id. 11026269). Na audiência de 

conciliação não se obteve êxito na realização de acordo, em razão da 

ausência da requerida (id. 14654461). Devidamente citada (13508772), a 

requerida quedou-se inerte. Por sua vez, a autora peticionou requerendo o 

julgamento antecipado da lide (id. 15299331). E os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. I - Da revelia e 

julgamento antecipado da lide. Inicialmente, ante a ausência de 

contestação por parte da requerida, apesar de regularmente citada, 

decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Assim, julgo 

antecipadamente a lide, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC, haja vista 

ter transcorrido in albis o prazo para contestação, estarem presentes os 

efeitos da revelia e não haver requerimento de prova, nos termos do artigo 

349, do mesmo códice. Ademais, as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I e II, do CPC). Do 

mérito. Visa a parte autora a reparação dos danos sofridos em 

decorrência da venda em duplicidade do imóvel pela. Infere-se dos autos 

que os fatos narrados na exordial encontram-se suficientemente 

comprovados pela documentação juntada pela requerente. Os 

documentos demonstram que, em 6/9/2013, a autora adquiriu o imóvel 

situado no lote 13, Quadra 96, Loteamento Jardim Paula II, de Rosangela 

Jesus da Silva por escritura púbica de compra e venda, pelo valor de 

R$6.000,00(seis mil reais), conforme cópia da escritura acostada no id. 

10444087. Por sua vez, Rosangela adquiriu o imóvel da imobiliária ré que 

lhe outorgou escritura pública de compra e venda imóvel em 6 de 

novembro de 2009 (id. 10444667). Do mesmo modo, ficou provado que a 

requerida revendeu o terreno para terceiros, Construtora e Incorporadora 

Marazul Ltda., que providenciou a regularização do domínio perante o 

Cartório de Registro de imóveis conforme Registro na Matrícula (R-1 

108.115 da Mat. 108.115) em 18 de maio de 2017 (id. 10444314 ). De tal 

modo, restou comprovada a venda em duplicidade do mesmo imóvel pela 

imobiliária. A dupla venda ocorre quando um único imóvel é vendido para 

pessoas diferentes por seu atual proprietário, em decorrência dessa 

ilegalidade, tornar-se-á proprietário do imóvel aquele que primeiro registrar 

sua escritura pública de compra e venda devidamente registrada em um 

cartório de títulos e notas. A propósito, é certo que o artigo 26, da Lei nº 

6.766/79, exige que dos compromissos de compra e venda deverão 

constar o preço, prazo, forma e local de pagamento, bem como a 

importância do sinal. Por outro lado, o parágrafo 1º do artigo 27, da mesma 

lei, esclarece que têm o mesmo valor de pré-contrato a promessa de 

cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro 

instrumento, do qual conste a manifestação de vontade das partes, a 

indicação do lote, o preço e o modo de pagamento, e a promessa de 

contratar. Nessa toada, conquanto não tenha sido averbado às margens 

da matrícula, ignorar a existência da Escritura Pública de compra e venda 

outorgada pela anterior proprietária, ora requerida para a Sra. Rosangela 

Jesus da Silva, bem assim a que esta outorgou à autora, implicaria anuir 

com o enriquecimento sem causa do alienante. Diante disso, é certo que 

por meio da escritura pública firmado pela autora esta adquiriu a posse do 

imóvel em litígio e foi impedida de obter o seu domínio em razão da venda 

em duplicidade realizada pela Imobiliária requerida, Ressalta-se que, de 

acordo com o princípio da boa-fé contratual, as partes devem agir com 

lealdade e transparência, cooperando para que as prestações sejam 

cumpridas a contento, e para que as fundadas expectativas sejam 

atendidas, e o fato de a compromissária compradora não ter a levado a 

registro a outorga da escritura obtida não autoriza a compromissária 

vendedora a vender o bem a terceiros. Neste contexto, comprovado a 

venda em duplicidade do imóvel pela imobiliária requerida, esta deve ser 

compelida a reparar os danos sofridos pela autora, que ficou sem os bem 

que adquiriu e quitou o preço. Neste sentido, já se manifestou o e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos análogos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PREJUDICIAL DE 

MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - IMOBILIÁRIA QUE RECONHECE A 

VENDA EM DUPLICIDADE A TERCEIRO - CONDUTA NEGLIGENTE 

CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS - PREJUÍZO 

COMPROVADO - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDÇÃO DE 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1-Como é 

cediço, nos casos em que se discute duplicidade da venda de imóvel, o 

marco inicial da prescrição é a data da ciência do ato ilícito, ou seja, no 

momento em que ocorre o registro da segunda compra e venda, ocasião 

em que se dá publicidade ao ato. No caso, considerando que a Escritura 

de Compra e Venda correspondente à segunda alienação foi lavrada em 

08/03/2013 (data em que a Recorrida teve ciência do ato ilícito) e que a 

demanda foi ajuizada em 24/11/2015, não há falar em ocorrência de 

prescrição, eis que a lide foi protocolizada antes do decurso do prazo 

trienal. 2- Tendo em vista a comprovação da venda em duplicidade dos 

imóveis por parte da Imobiliária Recorrente, esta deve ser compelida a 

ressarcir os danos morais e materiais causados. “(N.U 

0024257-81.2015.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 
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23/05/2018) Diante dessas considerações, têm-se que, a autora faz jus à 

reparação pelos danos materiais sofridos, nos termos do art. 475 do 

Código Civil. Na hipótese, os danos materiais são evidentes, pois 

comprovada a venda em duplicidade do lote pelo qual a primeira 

compradora havia pago o preço. Assim, tendo em vista o transcurso do 

tempo desde a aquisição dos bens pela requerente no mês de setembro 

de ano de 2013 até a prolação da sentença, infere-se que a indenização 

deve corresponder ao valor atual do imóvel no mercado (sem as 

benfeitorias realizadas pela terceira, o qual deverão ser avaliados na base 

de liquidação de sentença, conforme tem entendido o e. Tribunal de 

Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO 

JURÍDICO - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE 

DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE 

REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO 

IMÓVEL OUTORGADA EM NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - 

AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO - SENTENÇA 

MANTIDA NESTE PONTO - DANO MATERIAL DEVIDO - PREJUÍZO 

COMPROVADO - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Presume-se a 

boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta 

qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a 

pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de 

compra e venda na matrícula do imóvel. 2- Na hipótese, considerando que 

a Autora/Recorrente não formalizou a Escrituração do Contrato de Compra 

e Venda quando adquiriu os lotes descritos na inicial, infere-se que a 

segunda alienação, registrada em nome do Recorrido José Rodrigues de 

Moura, é legal, eis que presumida a boa-fé daquele que adquire imóvel em 

que, na matrícula, não consta qualquer restrição.3- Tendo em vista a 

comprovação da venda em duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária 

Recorrida, esta deve ser compelida a ressarcir os danos materiais 

sofridos pela Apelante, de modo que a indenização deve corresponder ao 

valor atual de mercado dos lotes, o que deverá ser apurado por meio de 

liquidação de sentença. “(N.U 0001249-11.2011.8.11.0004, , CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) Consigna-se que, que os 

lucros cessantes estão englobados no valor a ser apurado a título de 

danos materiais, pois para a sua apuração será considerado o valor atual 

do terreno, sem as benfeitorias realizadas por terceiro adquirente de 

boa-fé. Quanto ao dano moral, ficou evidente que em decorrência dos 

acontecimentos noticiados a autora suportou dor, sofrimento e angústia, 

sentimentos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e justificam 

a pretendida indenização, já que perdeu o imóvel por ela adquirido em 

decorrência de fraude intentada pela parte ré, que revendeu bem imóvel 

que havia vendido a outrem. Daí a obrigação de indenizar.Corroborando 

com a situação exposta nos autos, o seguinte julgado: “APELAÇÃO. 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE ESCRITURA PÚBLICA C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE. DESERÇÃO. 

Inocorrência. Preparo recursal devidamente recolhido. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. Inobservância. Pretensões na nulidade de negócio 

jurídico decorrente de simulação. DECADÊNCIA. Não reconhecimento. 

Teoria da substanciação. Alegação implícita de nulidade por simulação. 

Invalidade do negócio que não convalesce. Preliminar rejeitada. 

PRESCRIÇÃO. Não ocorrida. Pretensão indenizatória fundada em 

responsabilidade civil por descumprimento contratual. Prazo decenal 

aplicável não transcorrido. Precedente do E. STJ. SIMULAÇÃO. Hipótese 

não verificada. Imóveis que havia sido vendido ao autor que, por 

impossibilidade material, não pode ser levado a registro. Vencido o 

bloqueio, foi constatada a venda em duplicidade a terceiro. Não 

comprovação de deslealdade da outra adquirente. A presunção da boa-fé 

não foi elidida. DANOS MATERIAIS. Mera devolução do valor pago 

insuficiente à reposição do patrimônio. Autor que se viu privado de seu 

direito de propriedade sobre 10 lotes de terreno que lhe poderiam render 

satisfatório proveito econômico. Obrigação de os réus pagarem ao autor o 

exato valor obtido com a segunda venda dos imóveis. DANOS MORAIS. 

Ocorrência. Atitude ilícita que ultrapassou o mero dissabor cotidiano. 

Quantum indenizatório fixado emR$8.000,00. SUCUMBÊNCIA. Decaimento 

mínimo por parte do autor. Manutenção do ônus fixado na origem. Fixação 

de honorários recursais. RECURSO DO AUTORPARCIALMENTE PROVIDO 

E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO" (TJSP, Apelação Cível 

0002984-60.2013.8.26.0079, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

ROSANGELA TELLES, j. 10.06.2019). Observa-se, no entanto, que embora 

configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais 

causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação 

pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade. 

Logo, "O valor da indenização ficará a cargo do juiz, que o fixará 

consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso 

concreto e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o 

pagamento e a da vítima, de modo que não se torne fonte de 

enriquecimento, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender 

aos fins a que se propõe". (AC.Cível 98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio 

Paladino). Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e 

levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se 

razoável a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados 

pelos autores, e sem representar enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos autos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, 

extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida a indenizar a autora: I), a 

título de danos materiais, o valor correspondente ao valor atual de 

mercado dos lotes, sem benfeitorias, o que deverá ser apurado por meio 

de liquidação de sentença. II) ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais 

desde a citação e correção monetária a partir desta data. Considerando 

que a requerida sucumbiu em maior parte, deverá arcar com as custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos 

trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º 

c/c 86, par[ágrafo único, todos do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 16 

de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002273-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO JOSE SELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 de CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o executado de forma que adote as 

providências necessárias visando a distribuição dos Embargos a 

execução e documentos juntados nos ids. 20940286 a 20941090, 

devendo os autos serem associados a presente execução, consoante 

despacho de ID 23748571. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015477-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAD UNTAR (RÉU)

IUNES UNTAR (RÉU)

JAFAR UNTAR (RÉU)

JOANA UNTAR (RÉU)

ABDALA UNTAR (RÉU)

ALE UNTAR (RÉU)

NASSER UNTAR PEREIRA PINTO (RÉU)

ZARIFE UNTAR (RÉU)

ZAINE UNTAR ZARDETTE (RÉU)

MUSSE UNTAR (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, promover a publicação do Edital de Citação retro, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MATHEUS VIEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO - 

PERITO JUDICIAL EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 

1000221-16.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: IGOR 

MATHEUS VIEIRA E SILVA Endereço: RUA 20, 02, QUADRA 15, 

RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-000 

POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, n 74, 5 Andar, Centro, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Sr. Perito, Ernani da Silva 

Lara Neto Castrillon, Por determinação do MM. Juiz de Direito da Terceira 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. Luis Otávio Pereira 

Marques, fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO de sua nomeação 

como PERITO deste juízo, para atuar nos autos acima, com os honorários 

periciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), que serão arcados pela parte 

requerida, sendo que a sua valoração definitiva será fixada quando da 

prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 

(cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% 

(cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). O prazo para 

apresentação do laudo respectivo foi fixado em 20(vinte) dias e será 

contado a partir do início dos trabalhos, em data a ser estabelecida. Com o 

aceite da incumbência, fica desde já intimado para designar data, horário e 

local para realização dos trabalhos periciais. É necessário que as perícias 

sejam designadas com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias, de 

forma que permita a esta Secretaria cumprir todos os atos necessários 

para a realização das mesmas, principalmente quanto a intimação das 

partes, bem como dos seus advogados, sendo que os primeiros serão 

intimados via carta/mandado e os segundos via DJE (Diário de Justiça 

Eletrônico). Atenciosamente, VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor Judiciário 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002

 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: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, VGS COMPANY SERVICE, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36.568, LILIAN PESSÔA DE MELLO - OAB:161018/RJ, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO PENA 

DOMINGUES - OAB:

 , fixo os pontos controvertidos como sendo:a) se acidente descrito na 

inicial (arremesso de pedra) ocorreu por culpa dos prepostos das 

requeridas; b) o local onde o autor estava no momento do acidente 

(quiosque ou ponto de ônibus);c) se houve culpa exclusiva da vítima;d) se 

o acidente sofrido pela parte autora lhe gerou alguma espécie de 

incapacidade temporária ou definitiva para o seu trabalho habitual ou para 

qualquer outra espécie de trabalho;e) conforme o caso, por quanto tempo 

o autor ficou incapacitado de exercer suas atividades laborais;f) se o 

autor faz jus ao recebimento de dano material pelo fato de supostamente 

ter perdido sua capacidade laborativa e o seu respectivo quantum e,g) se 

ficou configurado o dano moral pleiteado na petição inicial e a sua 

extensão e quantum.Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a 

produção de prova pericial e a prova testemunhal postulada pelas partes 

(fls. 212, 410 e 413), pois entendo que se tratam de prova imprescindível 

para o deslinde do feito.Nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

..., o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação.Fixo desde já os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC).Ademais, considerando que a 

perícia foi postulada por ambas as partes, os honorários periciais serão 

rateados, sendo que a parte correspondente à parte autora será arcada 

pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida (BRF e Kanteiro), 

deposite no prazo de 15 (quinze) dias, os honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351803 Nr: 17196-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE ALBERTO TREVISOL, THATIANE MARTINS 

DE ALMEIDA TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:MT 12.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 4.032

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária a área de 12,9157 hectares, denominada 

Chácara Capela Iluminada, registrada na matrícula n. 30.957 no 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá, cujas 

dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial 

descritivo de fls. 40/42, em favor dos requerentes Henrique Alberto 

Trevisol e Thatiane Martins de Almeida Trevisol, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 
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processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), atento à natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o 

zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85).Transitada em julgado, expeça-se 

o mandado para o respectivo Cartório de Registro para proceder com o 

registro imobiliário, encaminhando cópia da sentença e dos documentos de 

fls. 40/42. Após, arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 11 de dezembro de 2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342496 Nr: 9909-92.2014.811.0002

 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: ANA LOLI RIBEIRO DA SILVA, COSME BOMFIM DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALBERTO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17.688/MT, JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12568/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse 

formulado por Ana Loli Ribeiro da Silva em desfavor de Henrique Alberto 

Trevisol e, por consequência, resolvo o mérito com fulcro assente no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo causídico que atuou no 

processo, a natureza e importância da demanda, o que faço com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, beneficiário da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 de dezembro de 

2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 324068 Nr: 20467-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÁLIA RAMOS DE BRITO, MANOEL DE 

BRITO, ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, ELARMIM MIRANDA - OAB:895/MT, OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, JOAO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

5.721, OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - OAB:

 Autos n.º 324068

Vistos,

Na audiência de instrução a partes pugnaram pela suspensão do feito 

para tentativa de composição amigável (fl. 220), contudo decorrido o 

prazo solicitado e intimadas as partes para manifestarem, elas pugnaram 

pelo prosseguimento do feito.

Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/04/2020, às 17 horas.

Concedo o prazo de 15 dias ao oposto Espólio de Jovino Gomes de Souza 

para, caso queiro, apresente rol de testemunhas.

Friso, novamente, que ficam os advogados das partes cientificados de 

que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

Ficam as partes que possuem procuradores nos autos intimados da 

solenidade acima por meio de seus advogados.

Sem prejuízo da determinação acima, determino que o opoente e os 

demais opostos manifestem, no prazo de 15 dias, sobre a alegação de 

extinção do feito, sem resolução do mérito, deduzida à fl. 179 pelo oposto 

Espólio de Jovino Gomes de Souza.

Intimem-se. Cumpra-se. Cientifique-se a Defensoria Pública.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 341920 Nr: 9468-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI GUERRA TELES, ESPOLIO DE JOSE ARI DOS 

SANTOS, WEVERTON CORREIA DOS SANTOS, BMDS, SUELEN VANESSA 

DOS SANTOS, WALEF MELO DOS SANTOS, MIRIAN MARTINS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILDE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Matheus Marques - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, julgo improcedente o pedido de interdito proibitório formulado 

por Claudinei Guerra Teles e o Espólio De José Ari Dos Santos em 

desfavor de Deilde Correa e, por consequência, resolvo o mérito com 

fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, revogo a liminar deferida nos autos.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo causídico que atuou no 

processo, a natureza e importância da demanda, o que faço com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, beneficiário da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações.P.I. Cumpra-seVárzea Grande-MT, 12 de dezembro de 

2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283215 Nr: 2053-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANI DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, 

XANDBUREAU ARTE E FOTOS PUBLICITARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - 

OAB:N° 9.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 361,16, totalizando em R$ 

774,59 conforme cálculo de fls. 221, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 197-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Autos Cód. nº 45405Vistos,Da análise dos autos verifico que a 

exequente pretende a penhora no rosto dos autos de precatório n.º 

0181163-08.2015.8.11.0004 que tramita perante o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (fls. 624/625).Pois bem, dispõe o art. 860, do Código de 

Processo Civil que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a 

penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos 

pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que 

esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a 

caber ao executado”.O brilhante jurista Antônio Carlos Marcato leciona 

que “em se tratando de penhora feita no rosto dos autos, a constrição 

atingirá os direitos postulados pelo executado em outra demanda judicial, 

sendo que, nos autos dessa outra demanda, deverá ser certificada a 

constrição para que, ao final dela, os bens ou direitos que couberem ao 

executado sejam destinados à satisfação do exequente ". Em outras 

palavras, essa forma diferenciada de restrição somente é possível 

quando o credor pretenda garantir-se, penhorando direito do devedor 

reconhecido em outra ação, o que ocorre na espécie.Posto isso, defiro a 

penhora no rosto dos autos, devendo ela ser realizada nos autos de 

precatório n.º 0181163-08.2015.8.11.0004 perante o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, razão pela qual determino seja expedido ofício para que 

proceda com a formalização da penhora no rosto dos autos dos direitos 

de recebimento de valores da executada até o limite do débito exequendo 

indicado nos autos, nos termos do art. 860, do Código de Processo 

Civil.Solicite-se, também, no ofício que os valores que vieram a ser 

depositados naqueles autos de precatório pela Fazenda Pública Municipal 

de Guiratinga não sejam liberados aos patronos da executada/credora 

Dimaro Oeste S/A (item 03 – Termo de Acordo), pelo menos até que seja 

deliberado em definitivo a questão da penhora nestes autos.Efetuada a 

penhora, intime-se a executada a seu respeito, para querendo, oferecer a 

defesa que entender cabível.Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312-A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435203 Nr: 4166-33.2016.811.0002

 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: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:MT 18.609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 10/02/2020, às 07h30, no imovél do 

requerente, situado na Av. Alzira Santana, nº 755 B, Bairro Nova Varzea 

Grande, Varzea Grande - MT. Deverá a parte autora comparecer no ato 

da perícia no dia e hora, consoante acima informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376062 Nr: 23809-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araquari Indústria e Comércio de Fibras Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SILVEIRA SOARES 

MADEIRA - OAB:OABSC18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303460 Nr: 24408-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELUFI & NUNES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERLI BATISTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 

OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:OAB/MT 16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 07/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). Welder Queiroz dos santos a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019752-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER SANTANA SALVATIERRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO VARZEAGRANDENSE DE ASSOCIACAO DE BAIRRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em que pese à urgência da medida, verifica-se 

a necessidade de a parte autora, emendar a inicial, esclarecendo sua 

pretensão com a presente demanda. Isso porque, analisando a inicial, 

observa-se que a parte autora propõe ação de cobrança c/c obrigação de 

fazer em face da União Várzeagrandense de Associações de Moradores 

de Bairro, todavia fundamenta sua pretensão em ação constitucional, qual 
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seja o mandado de segurança. Outrossim, cumpre ressaltar que o 

impetrado, posto como autoridade coatora no presente feito não esta 

caracterizado como autoridade pública ou investida em função pública 

delegada, tendo em vista que a mesma trata-se de pessoa jurídica de 

direito privado, não se igualando a empresa pública ou sociedade de 

economia mista, conforme regulado pela Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, § 

1º. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA 

-INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AUTORIDADE COATORA - COOPERATIVA 

DE TRABLHO MÉDICO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

-ILEGITIMIDADE - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - PETIÇÃO 

INDEFERIDA - § 1º, ARTS. 1º E 10º DA LEI Nº 12.016/2009 - PROCESSO 

EXTINTO - ART. 267, INCISO VI, CPC - RECURSO PROVIDO. A TEOR DO 

DISPOSTO NOS ART. 267, § 3º E 301, § 4º, AMBOS DO CPC, O RECURSO 

CÍVEL ORDINÁRIO, DESDE QUE CONHECIDO, TRANSFERE AO ÓRGÃO AD 

QUEM (EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO) O DEVER DE EXAMINAR DE 

OFICIO OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 

PARA FINS DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONSIDERA-SE COMO 

AUTORIDADE COATORA AQUELAS DESCRITAS NO § 1º DO ART. 1º DA 

LEI Nº 12.016/2009. O PLANO DE SAÚDE UNIMED-CUIABÁ NÃO POSSUI 

AS PRERROGATIVAS DE AUTORIDADE COATORA, PELO SEU CARÁTER 

PRIVADO. EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

(ART. 267, VI DO CPC), QUANDO AUSENTES UMA DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - LEGITIMIDADE DAS PARTES." (TJ/MT. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 33015/2010. REL. DRA. WANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO. DATA DE JULGAMENTO: 18-8-2010). Assim, malgrado a 

postulação tenha sido feita acerca da pretensão de Mandado de 

Segurança e em razão do princípio da celeridade e economia processual, 

bem como diante da urgência que o caso requerer, determino venha a 

parte autora no prazo legal, emendar a petição inicial, adequando o 

presente feito ao rito ordinário, especificando o PEDIDO MEDIATO da 

demanda, quer seja, o resultado prático que pretende obter com a 

presente, bem assim, pedido de confirmação em definitivo da tutela, em 

caso de antecipação de seus efeitos, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 284, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1017922-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DARIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1017922-87.2019.8.11.0002 Vistos. 

Inicialmente, tendo em vista que a requerida ainda não foi citada, recebo o 

aditamento da exordial apresentada pelo autor de Id. 26637881 (art. 329, I, 

do CPC). Outrossim, defiro o petitório de Id. 27321776. Via de 

consequência, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 16 

de dezembro de 2019, às 10h00min, e redesigno para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 08h00min, expedindo nova de carta de citação para 

requerida no endereço indicado pelo autor. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BENEDITA DE SOUZA (AUTOR(A))

G. G. A. (AUTOR(A))

I. V. G. A. E. S. (AUTOR(A))

PATRICIA GREGORIO (AUTOR(A))

G. F. G. D. C. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA LEMES OAB - PR11408 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALDILEIA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1001667-59.2016.8.11.0002 Vistos. 

Considerando haver menor envolvido na presente lide, necessário se faz 

o pronunciamento do membro do Parquet. Desse modo, dê-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008472-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GILSON MACEDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27462907).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004926-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELLY GONCALINA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27465380) e da 

diligência do Sr. oficial de justiça (id: 26706978).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015822-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

ELIO VEIGA FARIA (AUTOR(A))

BERENICE RODRIGUES AMORIM SANTANA (AUTOR(A))

ANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27466343).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001373-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AZM- ESQUADRIAS E MOVEIS DE MADEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DE SOUZA SERVICOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27467561).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001964-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARGARETE GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232159 Nr: 12301-78.2009.811.0002

 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: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Administrador Judicial para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230457 Nr: 10635-42.2009.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A, PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, HSBC - BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, J. MACEDO S.A., cosan alimentos s/a, 

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507, EDUARDO CORREA DA SILVA - OAB:, Gilberto 

Rodrigues Porto - OAB:OAB/SP 187.543, JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MONICA PRISCILA LAZARETI DOS SANTOS - 

OAB:12719, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 9.764-A, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3770/MT, SAMUEL AVERBACH JUNIOR - OAB:69986/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Recuperação Judicial proposta por COMERCIO 

ATACADITA DE ALIMENTOS LTDA., distribuída em 29/07/2009, com 

deferimento do processamento em 30/07/2009, (..).Ante ao exposto, com 

fundamentos nos artigos 94, III, “f” e “g” c/c 73, parágrafo único da Lei n°. 

11.101/05, acolho a manifestação do administrador judicial e o parecer do 

Ministério Público, para CONVOLAR EM FALÊNCIA, a presente 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e, por conseguinte, DECRETO A FALÊNCIA da 

empresa COMERCIO ATACADITA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ Nº 

06.251.213/0001-72). Em consequência, DETERMINO:I – Mantenho como 

ADMINISTRADOR JUDICIAL da massa falida, o Dr. RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE, advogado cadastrado neste Juízo, que deverá ser intimado 

pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do 

Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e 

assumir todas as responsabilidades a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 

11.101/2005), sob pena de substituição;(...)- Cumpridas as determinações 

acima, INTIMEM-SE os sócios para comparecimento em cartório para 

assinatura do termo na forma do artigo 104 da Lei nº 

11.101/05.PROVIDENCIE a Sra. Gestora Judiciária a imediata publicação 

desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a 

publicação do Edital, contendo o nome dos advogados dos credores 

visando dar o mais amplo conhecimento da declaração da falência e 

demais conteúdos desta decisão.JUNTE-SE cópia da sentença aos autos 

apensos.XX- POSTERGO a análise do pedido formulado pelo 

Administrador Judicial às fls. 1.562/1.564, razão pela qual, determino que 

venha no prazo de 10 (dez) dias, para informar os valores percebidos 

durante o processo recuperacional.Após, conclusos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449138 Nr: 11450-92.2016.811.0002

 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: ALAOR TELES CORREA, ILDA CARMEM SHABARUM 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14.230 OAB/MT

 Vistos.

Observo que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 do 

Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção.

Destarte, passo ao saneamento do feito.

Declaro o feito saneado. Fixo ainda como pontos controvertidos sobre os 

quais incidirão a prova a) o exercício anterior da posse pelo requerente; b) 

a ocorrência do esbulho possessório praticado pela requerida, c) se a 

alegada posse exercida pela requerida é de boa-fé.

Considerando o pedido formulado pela parte autora, DEFIRO a produção 

de prova oral, consistente na inquirição de testemunhas, pois entendo que 

se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem o rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC).

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

março de 2019 às 14:00 horas.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436695 Nr: 4999-51.2016.811.0002

 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: NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED PLANOS DE SAÚDE, REDE BRASIL 

VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 
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OAB:32.349/SC, ANA KATTARINA B. NÓBREGA - OAB:OAB/PB 12.596, 

JANINE GIRARDI - OAB:39.458/SC, LEILA DO BOMFIM ROLIM - 

OAB:17568

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, o 

que faço para obrigar as requeridas, em caráter definitivo, autorizar a 

realização do procedimento cirúrgico e materiais prescritos pelo médico da 

autora, visando a sua recuperação e, condenar as requeridas 

solidariamente ao pagamento a título de indenização por danos morais na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da autora, que 

devem ser corrigidos monetariamente segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação, com juros de mora 

de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula 

N.º 54), quer seja, data da negativa. Em consequência, resolvo o mérito, 

nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual confirmo a liminar deferida nos autos. Condeno, ainda, as requeridas 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do 

lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela 

combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425002 Nr: 24601-62.2015.811.0002

 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: ALINE APARECIDA BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 145,20 = totalizando R$ 558,60, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 40% PARA PARTE RÉ, CUSTAS R$ 165,36 E TAXAS R$ 58,08 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334958 Nr: 3444-67.2014.811.0002

 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 FERNANDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Certifico que, o Perito Judicial, agendou data para a perícia.

Sendo assim, faço INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem no dia 

05/02/2020 às 15:00h, no balcão desta Secretaria.

Devendo a parte comparecer com documentos oficiais de identificação, 

onde constem as assinaturas do nome por extenso e/ou rubrica, 

seguramente exaradas de seu próprio punho, para que sejam 

escaneadas, fotografadas e devolvidas imediatamente ao seu titular.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435885 Nr: 4564-77.2016.811.0002

 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: NADIR FRANCISCA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406685 Nr: 14954-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA -ME, 

OZIRES DIVINO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:MT 16.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as pesquisas realizadas no Sistema Infojud restam 

infrutíferas, defiro o pedido de fls. 50/51, cite-se por edital os requeridos, 

com prazo de 20 (vinte) dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a revelia dos 

requeridos.

E em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342965 Nr: 10270-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, cumpre destacar que em 27/06/2018 a ordem judicial de 

penhora restou parcialmente cumprida, sendo bloqueado o montante de R$ 

2.914,48 (fl. 30), motivo pelo qual o exequente pugnou pela penhora, 

avaliação e restrição dos veículos encontrados na última pesquisa 

Renajud (fl. 24) realizada em 20/04/2016.

Desta forma, considerando o enorme lapso temporal entre a data da 

pesquisa Renajud e a solicitação do exequente, determino a intimação do 

requerente para apresentar planilha atualizada dos valores remanescente, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435094 Nr: 4115-22.2016.811.0002

 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: WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ( 

BRADESCO SEGURO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:MT 14.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Determino, venha à parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição de fls. 139/145.
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Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249194 Nr: 8710-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I N S T I T U I Ç Ã O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIOGREI CRAVO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que não houve a citação do executado Ediogrei Cravo 

Almeida, vez que a citação é pessoal nos termos do art. 242 do NCPC e os 

Avisos de Recebimentos de fls. 146 e 149 foram recebidos por pessoa 

diversa do executado, não ocorrendo citação válida.

Sobre o assunto:

“Nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não 

transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em 

ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, 

art. 741, I).” (RSTJ 25/439).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)

Isto posto, torno nula a citação do executado e no impulso determino que 

seja expedido carta precatória de citação para a Comarca de Goiânia – 

GO, visando citar o executado, no endereço constante do AR expedido (fl. 

144), consignando-se as deliberações constantes na decisão de fls. 

81/82.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345595 Nr: 12333-10.2014.811.0002

 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: FABRICIO MERINO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMSEN BOROSKE LTDA - ESTRELA 10, TEL - 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA - MULTITOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARION AUGUSTO NARDELLO 

NASIHGIL - OAB:PR 61.119, OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - OAB:PR 

11.563, PAULO HENRIQUE C. TEIXEIRA - OAB:MG 152.340

 Certifico que, o Perito Judicial, agendou nova data para a perícia.

Sendo assim, faço INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem no dia 

05/02/2019 às 15:30h, no balcão desta Secretaria.

Devendo a parte comparecer com documentos oficiais de identificação, 

onde constem as assinaturas do nome por extenso e/ou rubrica, 

seguramente exaradas de seu próprio punho, para que sejam 

escaneadas, fotografadas e devolvidas imediatamente ao seu titular.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345595 Nr: 12333-10.2014.811.0002

 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: FABRICIO MERINO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMSEN BOROSKE LTDA - ESTRELA 10, TEL - 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA - MULTITOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARION AUGUSTO NARDELLO 

NASIHGIL - OAB:PR 61.119, OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - OAB:PR 

11.563, PAULO HENRIQUE C. TEIXEIRA - OAB:MG 152.340

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para no prazo de 05(cinco) dias apresentarem 

assistente técnico e quesitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345595 Nr: 12333-10.2014.811.0002

 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: FABRICIO MERINO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMSEN BOROSKE LTDA - ESTRELA 10, TEL - 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA - MULTITOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARION AUGUSTO NARDELLO 

NASIHGIL - OAB:PR 61.119, OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - OAB:PR 

11.563, PAULO HENRIQUE C. TEIXEIRA - OAB:MG 152.340

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para juntar nos autos a via original da 

peça questionada firmada entre as partes, conforme manifestação do 

perito às fls. 109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339544 Nr: 7580-10.2014.811.0002

 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: HEBBER HILLESHIEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 144,41 = totalizando R$ 557,81, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM, CUSTAS R$ 206,70 E TAXAS R$ 72,21 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 14143-64.2007.811.0002

 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: ANTÔNIO CARLOS S. RESENDE, MARIA ROSANE 

PRIMA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAN FRIGORIFICO PORTAL DA 

AMAZONIA SN, GERSON VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, MARISA KALIX DE MIRANDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ROSANA KALLY SPREAFICO - OAB:

 Certifico que o médico perito, agendou nova data de coleta de material 

gráfico-padrão, para o dia 05/02/2020 às 14:30, na secretaria deste juízo.

 Sendo assim, faço INTIMAÇÃO das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415024 Nr: 19339-34.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345595 Nr: 12333-10.2014.811.0002

 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: FABRICIO MERINO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMSEN BOROSKE LTDA - ESTRELA 10, TEL - 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA - MULTITOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARION AUGUSTO NARDELLO 

NASIHGIL - OAB:PR 61.119, OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL - OAB:PR 

11.563, PAULO HENRIQUE C. TEIXEIRA - OAB:MG 152.340

 CERTIFICO QUE A DATA AGENDADA PELO PERITO JUDICIAL É DIA 

05/02/2020 ÀS 15:30. SENDO ASSIM, RETIFICO A CERTIDÃO DE FLS. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582329 Nr: 10608-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, NICOLA 

CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, IZIDORO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, ALCOPAN - ÁLCOOL 

DO PANTANAL LTDA E/OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR GONZAGA NETO - 

OAB:10.937/DF, ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:39.684 

OAB/DF, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488 MT, MARCELLO 

DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA - 

OAB:9383, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da devolução da CP da Comarca de 

Poconé/MT, devidamente cumprida, para manifestar no prazo de 15 

(quinze) DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438224 Nr: 5838-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 -B/MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9.552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro expedição de ofício as concessionárias prestadoras de serviços 

públicos e para empresas de telefonias, considerando a existência do 

Sistema de pesquisa INFOJUD.

Desta forma, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da parte requerida CLR Mendes Eireli – CNPJ nº 

16.742.076/0001-22, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, 

cite-se o requerido nos termos da decisão inicial.

Na hipótese de serem encontrados os mesmos endereços constantes dos 

autos, onde o executado não foi localizado, encontra-se presente a 

hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente 

cabível a citação por edital.

Cite-se por edital o requerido, com prazo de 20 (vinte) dias, conforme 

inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a revelia do 

requerido.

E em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301971 Nr: 22757-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DE SOUZA SILVA & CIA LTDA ME, 

JESSICA SOUZA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro expedição de ofício ao DETRAN/MT em razão da existência do 

Sistema de pesquisa RENAJUD.

Desta forma, determino a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de 

veículo em nome dos Executados Atila de Souza Silva & Cia LTDA ME – 

CNPJ n° 10.315.409/0001-50 e Jessica Souza Silva Oliveira – CNPJ nº 

037.975.661-74.

 Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso de não localização de bens na pesquisa anterior, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439763 Nr: 6653-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA, BRUNO SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4.479/MT, 

MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço do executado Bruno Simoni – CPF nº 

808.761.450-04, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, 

cite-se o requerido nos termos da decisão inicial.

Na hipótese de serem encontrados os mesmos endereços constantes dos 

autos, onde o executado não foi localizado, intime-se o exequente para 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender ser de 

direito.

Defiro ainda, a expedição de ofício para a 3º Vara Cível de Várzea 

Grande/MT, informando ao juízo acerca da penhora realizada à fl. 93.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 10803-10.2010.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA, KLEISY DILSON 

DA SILVA MAIA, KLESIA WALÉRIA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133

 Vistos.

Verifica-se que a citação da ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

restou infrutífera (fl. 74), motivo pelo qual foi determinada a manifestação 

da parte autora para manifestar a respeito da devolução do aviso de 

recebimento.

O defensor peticiona à fl. 76 pugnando pela intimação pessoal dos 

requerentes, para que providenciem o endereço da segunda reclamada.

Ocorre que não existe necessidade da intimação pessoal dos 

requerentes, considerando a existência do Sistema Infojud, mecanismo 

capaz de realizar tais buscas.

Desta forma, visando a celeridade e economia processual, determino a 

busca no Sistema Infojud acerca do endereço da ré Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-a nos 

termos da decisão inicial.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizada, intimem-se os requerentes para, se 

manifestarem postulando o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241916 Nr: 3109-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FREITAS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 115/116, proceda-se a pesquisa junto ao Sistema 

INFOJUD acerca de bens em nome da parte devedora: Lucas Freitas 

Benevides (CPF n° 026.187.171-47).

Em decorrência do sigilo fiscal, a resposta ficará guardada em pasta 

própria na secretaria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379810 Nr: 26609-46.2014.811.0002

 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: VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Certifico que, o Perito Judicial, agendou data para a perícia.

Sendo assim, faço INTIMAÇÃO DAS PARTES para comparecerem no dia 

05/02/2020 às 14:15h, no balcão desta Secretaria.

Devendo a parte comparecer com documentos oficiais de identificação, 

onde constem as assinaturas do nome por extenso e/ou rubrica, 

seguramente exaradas de seu próprio punho, para que sejam 

escaneadas, fotografadas e devolvidas imediatamente ao seu titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340669 Nr: 8465-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da parte requerida Elessandra Ramos do 

Nascimento – CPF nº 715-030-991-72, cuja informação segue anexa a 

esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, 

cite-se a parte requerida nos termos da decisão inicial (fl. 23).

Na hipótese de serem encontrados os mesmos endereços constantes dos 

autos, onde o executado não foi localizado, encontra-se presente a 

hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do CPC, sendo perfeitamente 

cabível a citação por edital.

Cite-se por edital a parte requerida, com prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do CPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a revelia do 

requerido.

E em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE SERGENT ZACCARELLA OAB - SP214198 (ADVOGADO(A))

CARMEN LYGIA DIAS DE PADUA YAZBEK OAB - SP128716 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BIC AMAZONIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE SERGENT ZACCARELLA OAB - SP214198 (ADVOGADO(A))

BIANCA SCONZA PORTO OAB - SP187471 (ADVOGADO(A))

DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO CORDEIRO OAB - SP173096 (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO OAB - MG86727 (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI OAB - SP289931 (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

HEITOR VINICIUS LENZI OAB - SP339420 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 414 de 721



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ FERNANDO MAIA OAB - SP67217 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000138-34.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de recuperação judicial proposta por AÇÃO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA ME – EPP. Os autos vieram 

conclusos para deliberação e análise de legalidade do plano 

recuperacional aprovado em assembleia. Antes, determino, COM 

URGÊNCIA, remessa dos autos ao Ministério Público para se pronunciar 

sobre os documentos encartados nos Id. 21133144 e Id. 21133149. Com o 

parecer, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019974-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ODETE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019974-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CLEIDE ODETE DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em plantão. Analisando os autos, em 

que pese os argumentos da autora, in casu, necessária se faz a colheita 

do parecer médico do NAT para a apreciação do pleito. Dessa forma, 

solicite-se do NAT, no prazo mais exíguo possível, parecer especializado 

quanto à pertinência do procedimento do fornecimento da medicação – 

NEOZINE 25mg, VENLAFAXINA 75mg, BROMAZEPAM, devendo ser 

remetida cópia da inicial e documentos para análise. Com juntada do 

parecer do NAT, retorne o feito em conclusão. Expeça-se o necessário, 

COM URGÊNCIA. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016754-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO ANTONIO KLEIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1016754-50.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ILMO ANTONIO KLEIN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em 

prosseguimento ao feito, constatado o descumprimento pelo(s) 

Requerido(s) da ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, a 

mim parece que dado o caráter da medida, o bloqueio de verbas é a 

solução mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso. Destaco, por 

oportuno, há risco de perda da visão ou diminuição da acuidade visual e 

em outras demandas semelhantes não houve a realização do 

procedimento nos serviços públicos de saúde atualmente disponíveis 

sendo necessária a sua realização em rede privada de saúde, por meio de 

depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor necessário para custear a 

cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, 

observado o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Várzea 

Grande. Dito isso, autorizo a realização da cirurgia oftalmológica ou 

aplicação de injeção ou exame oftalmológico no Hospital de Olhos de 

Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente 

ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de 

profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do 

procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com 

elaboração de relatório circunstanciado. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito judicial no prazo de até 05 (cinco) dias. Sem o pagamento 

voluntário, determino seja expedida ordem de penhora on line, pelo sistema 

Bacen Jud, do valor necessário para o custeio da cirurgia oftalmológica ou 

aplicação de injeção ou exame oftalmológico, junto aos recursos do 

Estado de Mato Grosso. Efetuado o bloqueio, transfira-se para conta 

única. Sobrevindo prestação de contas acompanhada de toda 

documentação necessária para sua comprovação e dados bancários, 

expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento prestador do serviço de 

clínica e microcirurgia de olhos de Várzea Grande – Hospital de Olhos de 

Várzea Grande. Encaminhe-se por e-mail, se o caso. A presente decisão 

servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Versam os autos sobre pedido de consulta médica especializada 

(neuropediatra) para o filho do Autor, Josafá Cardoso Rosa nascido em 

31/01/2008, bem como a realização de exames e tratamento, acaso seja 

prescrito pelo alusivo profissional. Em ID 13938651 (10/07/2018), foi 

julgado improcedente o pedido autoral. Em ID 17178314 (30/11/2018), em 

sede de recurso inominado foi julgado parcialmente procedente, 

reformando a sentença e julgar parcialmente procedente, condenado o 

Estado e o Município de Campo Novo dos Parecis a fornecerem a consulta 

com médico neurologista pediatra, bem como exames e eventual 

tratamento indicado pelo médico. Em ID 17343945 (11/01/2019), a parte 

Autora pugnou pela intimação dos Requeridos para o fornecimento da 

consulta médica referenciada. Em ID 18997945 (28/03/2019), o Município 

Requerido comprovou o agendamento com neurologista pediatra no dia 

25/03/2019. Em ID 20474508 (29/05/2019), a parte Autora juntou relatório 

médico – neurologista, com diagnóstico de TDA H, necessitando de 

psicoterapia, CID F 90. Em ID 21558003 (11/07/2019), o Município 

Requerido novamente comprovou o cumprimento da decisão judicial com o 

fornecimento do psicólogo infantil, medicamento Ritalina e tratamento com 

psicopedagoga. Todavia, em ID 21853914 (17/07/2019) e ID 23363828 

(04/09/2019), a parte Autora reiterou o fornecimento de consulta com 

neuropediatra e psicólogo. Feito o registro. Constato que a parte Autora 

não demonstrou a negativa administrativa, conforme recomendação do 

Enunciado 03 da III Jornada de Direito da Saúde: “Nas ações envolvendo 

pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse 

de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019). Nada requerido arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017394-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA ANDRADE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WINNE NATHALLI FALKIEWICZ OAB - RO10393 (ADVOGADO(A))

ROSILENE ANDRADE DE CARVALHO OAB - 015.310.741-38 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito, intimando a parte autora por intermédio de seu 

Procurador, para manifestar acerca da petição de ID 27261067, no prazo 

de 5 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. NEIRTON 

FERREIRA DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 599945 Nr: 26644-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOAVANNA PIRES MADER 

SUNYE - OAB:50.570-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 599945

Vistos,

Considerando o teor da certidão de fl. 227, intime-se a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar nota fiscal referente a aquisição do 

medicamento relativo ao alvará expedido à fl. 216, sob as penalidades 

legais.

Com o aporte da nota fiscal, intime-se o requerido para manifestar a 

respeito da prestação de contas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e em seguida, 

venham-me os autos conclusos para saneamento do feito, sem prejuízo 

de eventual prolação de sentença.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 10 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 599920 Nr: 3311-94.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL MENDES COELHO, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em prosseguimento ao feito, constatado o descumprimento pelo(s) 

Requerido(s) da ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, a 

mim parece que dado o caráter da medida, o bloqueio de verbas é a 

solução mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso.

Destaco, por oportuno, há risco de perda da visão ou diminuição da 

acuidade visual e em outras demandas semelhantes não houve a 

realização do procedimento nos serviços públicos de saúde atualmente 

disponíveis sendo necessária a sua realização em rede privada de saúde, 

por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor necessário 

para custear a cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame 

oftalmológico, observado o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de 

Olhos de Várzea Grande.

Dito isso, autorizo a realização da cirurgia oftalmológica ou aplicação de 

injeção ou exame oftalmológico no Hospital de Olhos de Várzea Grande, 

ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, 

cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no 

intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado.

Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 

05 (cinco) dias.

Sem o pagamento voluntário, determino seja expedida ordem de penhora 

on line, pelo sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio da 

cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Efetuado o bloqueio, 

transfira-se para conta única. Sobrevindo prestação de contas 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação 

e dados bancários, expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento 

prestador do serviço de clínica e microcirurgia de olhos de Várzea Grande 

– Hospital de Olhos de Várzea Grande.

Encaminhe-se por e-mail, se o caso.

A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de 

mandado.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 596818 Nr: 6235-15.2019.811.0008

 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: GENIVALDO GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Revogo decisão de fl. 63.Em prosseguimento ao feito, deixo de 

analisar os Embargos de Declaração fls. (59/52), conforme pedido da 

Requerente (fls. 68/70).Dito isso, autorizo a realização da cirurgia 

oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico no Hospital 

de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato 

com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob 

supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a 

avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas 

públicas, com elaboração de relatório circunstanciado..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 601478 Nr: 985-94.2016.811.0011

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VALDIVINO SANTOS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em prosseguimento ao feito, constatado o descumprimento pelo(s) 

Requerido(s) da ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, a 

mim parece que dado o caráter da medida, o bloqueio de verbas é a 

solução mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso.

Destaco, por oportuno, há risco de perda da visão ou diminuição da 

acuidade visual e em outras demandas semelhantes não houve a 

realização do procedimento nos serviços públicos de saúde atualmente 

disponíveis sendo necessária a sua realização em rede privada de saúde, 

por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor necessário 

para custear a cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame 

oftalmológico, observado o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de 

Olhos de Várzea Grande.

Dito isso, autorizo a realização da cirurgia oftalmológica ou aplicação de 
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injeção ou exame oftalmológico no Hospital de Olhos de Várzea Grande, 

ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, 

cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no 

intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado.

Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 

05 (cinco) dias.

Sem o pagamento voluntário, determino seja expedida ordem de penhora 

on line, pelo sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio da 

cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Efetuado o bloqueio, 

transfira-se para conta única. Sobrevindo prestação de contas 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação 

e dados bancários, expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento 

prestador do serviço de clínica e microcirurgia de olhos de Várzea Grande 

– Hospital de Olhos de Várzea Grande.

Encaminhe-se por e-mail, se o caso.

A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de 

mandado.

À Secretaria para as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019945-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019945-06.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADAM MIGUEL DOS SANTOS 

RIBEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por A.M. 

DOS S.R., representado por Dara Rafaella dos Santos Souza, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que se encontra 

internado na UTI pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis 

com hipótese diagnóstica de Erro Inato de Metabolismo (CID E74.9). 

Registra a necessidade de transferência para unidade hospitalar com 

equipe e recursos para investigação específica em centro de referência 

para doenças genéticas, com UTI pediátrica para suprir todas as suas 

necessidades, com os procedimentos necessários para restabelecer sua 

saúde. SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o 

Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). 

No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte autora comprovou a necessidade de transferência para 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI Neonatal com urgência, conforme 

relatório médico datado de hoje, pena do autor sofrer sequelas 

neurológicas, cardíacas e renais, com possível óbito nos próximos dias. 

Presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o réu, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), providencie a transferência 

do autor para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal–UTI para o devido 

atendimento e diagnóstico, conforme indicação médica de Id. 27424352, 

devendo, caso necessário, assim proceder por UTI aérea para hospital da 

rede pública de saúde ou particular apto a tratar a patologia que o 

acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade 

onde se encontra para que a criança tenha o menor desgaste possível 

com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte adequado à 

dimensão da enfermidade. Comunique-se à Secretaria de Saúde ou quem 

lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 

dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (NCPC, art. 344 e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, 

deixo de designar audiência de conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja 

possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. 

Dê-se ciência ao MP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019960-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019960-72.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta pelo Ministério Público, representando o interesse do indisponível 

Gabriel Santa Ana Alberto De Almeida em face do Estado de Mato Grosso, 

alegando, em síntese, é recém-nascido (06 dias) e encontra-se internado 

no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo desde o dia de seu 

nascimento, apresentando má formação congênita grave do sistema 

nervoso, necessitando com urgência ser transferido para uma Unidade de 

Terapia Intensiva neonatal (UTI neonatal), devido ao risco iminente de 

morte. Diz também, que já foi solicitada vaga, via complexo regulador, para 

obtenção de vaga desde dia 10/12, no entanto, até o momento não obteve 

êxito, pelo que requer a concessão de tutela específica para que seja 

fornecida uma vaga em leito de UTI neonatal em estabelecimento com 

suporte em neurocirurgia em hospital conveniado ao SUS ou particular, 

bem como, transporte aéreo (UTI aérea), caso necessário, assim como, 

exames e demais procedimentos médicos necessários. SÃO OS FATOS 

EM SUMA. PONDERO E DECIDO: É certo que o Estado tem o dever de 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

autora comprovou a necessidade de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI neonatal com urgência, conforme relatório médico, 

pena de sofrer maiores sequelas decorrentes de da má formação 

congênita grave do sistema nervoso, inclusive, vir a óbito se não tratado 

com urgência e adequadamente. Presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela pretendida para que 

que o réu, no prazo máximo de 24 (vente e quatro horas), providencie a 

transferência do autor/menor Gabriel Santa Ana Alberto De Almeida para 

Unidade de Terapia Intensiva–UTI neonatal, para o devido atendimento, 

conforme indicação médica, devendo, caso necessário, assim proceder 

por UTI aérea para hospital da rede pública de saúde ou particular apto a 

tratar a patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais 

próximos da cidade onde se encontra para que tenha o menor desgaste 

possível com o deslocamento, ou a utilização do meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique-se às Secretarias de 

Saúde ou quem lhe faça as vezes para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital ou por 

mandado, mediante Oficial de Justiça, se assim necessário, hipótese em 

que esta servirá de mandado Sem prejuízo, cite-se o réu para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (NCPC. art. 335 c/c 

183), ciente de que a ausência implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 344 

e 389). Por tratar-se de plantão judiciário, deixo de designar audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará 

sob encargo do juízo titular do feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito plantonista

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004019-87.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET OAB - SP231405 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004019-87.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL (1118) Requerente: EMBARGANTE: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S.A. Requerido: EMBARGADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289809 Nr: 9354-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS LATAS COM DE AUTO PEÇAS 

LTDA, SANTA FRANCE PEREIRA, ALESSANDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Pereira - 

OAB:10.237

 Vistos,

Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença de extinção (fl. 68), 

aliada a manifestação da parte Exequente (fl. 60), autorizo o levantamento 

dos valores bloqueados (fl. 51), transferindo-os para a conta bancária 

informada à fl. 70.

 Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 3615-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Gama Martins - 

OAB:13.012, Rosane Lorenzi - OAB:3397- TO

 Vistos,

 O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 369/370).

 Assim, expeça-se Alvará conforme dados apresentados pelo patrono (fl. 

363), visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar 

quitação (fl. 12 ).

 Após, intime-se o executado sobre o saldo remanescente conforme 

cálculo de fl. 366, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 387699 Nr: 3853-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLÔRES 

CATALAN - OAB:OAB/MT 4076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Defiro o pedido de fl. 130.

 Assim, expeça-se Alvará conforme dados apresentados pelo patrono, 

visto que a procuração lhe garante poderes para receber e dar quitação 

(fl.09 ).

 Após, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

mais entender de direito. Nada sendo requerido, certifique-se o decurso 

de prazo e remeta-se ao arquivo, procedendo com as baixas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245056 Nr: 5588-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão do acórdão proferido nos autos de agravo de 

instrumento n. 44046-26.2011.4.01.0000, impulsiono estes autos na forma 

estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora 

para que manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390248 Nr: 5493-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINO BOSCO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345, NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - OAB:25135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 261/276, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320974 Nr: 17379-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINNA ROSA DE ARRUDA ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ROBERTO ANTONIO FACHHIN 

FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114169 Nr: 9609-77.2007.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIMATÉIA OLIVEIRA COSTA, Maria de 

Loudes Marques da Silva Costa, JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO, 

IZABEL RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR41.996, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT5478, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:OAB/MT9847, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 9.001,26 e da taxa judiciária no valor de R$ 8.755,06, totalizando em R$ 

17.756,32, conforme cálculo de fls. 22, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 OBS : PAGAMENTO NA FORMA SOLIDARIA

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430925 Nr: 1437-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO DA SILVA RODRIGUES & CIA 

LTDA ME, HELENA DIAS DE ARRUDA RODRIGUES, ANACLETO DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANACLETO DA SILVA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME, CNPJ: 03866171000196. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais remanescentes, bem como em 

honorários advocatícios, conforme consignado no despacho citatório. 

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes em favor da 

parte executada.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. 

Cumpra-se...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430925 Nr: 1437-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO DA SILVA RODRIGUES & CIA 

LTDA ME, HELENA DIAS DE ARRUDA RODRIGUES, ANACLETO DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANACLETO DA SILVA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME, CNPJ: 03866171000196, atualmente em local incerto e não 

sabido HELENA DIAS DE ARRUDA RODRIGUES, Cpf: 47481811172, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANACLETO DA 

SILVA RODRIGUES, Cpf: 16167147191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais remanescentes, bem como em 

honorários advocatícios, conforme consignado no despacho citatório. 

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes em favor da 

parte executada.No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. 

Cumpra-se...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232257 Nr: 12343-30.2009.811.0002

 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: CÍCERO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:MT 17.627, KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando o Sr. Cícero Bernardo da Silva, por meio de suas 

advogadas, acerca da Perícia agendada para o dia 11.02.2020, às 

15h30min. (quinze horas e trinta minutos), bem como para, na data 

mencionada, comparecer ao escritório do Perito Judicial, na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, Ed. Office Tower, Sala 1403, 

Andar 14, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, para coleta de padrão gráfico, 

ocasião em que deverá apresentar os documentos listados a seguir, em 

cópia colorida, em tamanho natural e autenticada: Carteira de Identidade, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Título de Eleitor, 

Passaporte, indicação nos autos de bancos e cartórios de registro onde 

possua cartão de assinatura, entre outros documentos que entender 

oportunos e colaborativos à realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232257 Nr: 12343-30.2009.811.0002

 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: CÍCERO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:MT 17.627, KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ, intimando as partes requeridas, por meio de seus 

advogados, acerca da Perícia agendada para o dia 11.02.2020, às 

15h30min. (quinze horas e trinta minutos), bem como para, na data 

mencionada, comparecer ao escritório do Perito Judicial, na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, Ed. Office Tower, Sala 1403, 

Andar 14, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, a fim de acompanharem os 

trabalhos periciais.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284155 Nr: 3147-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE ALMEIDA SILVA, WAGNER 

JUNIOR DA SILVA, JULIO CESAR MOREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19.774/MT, ANDERSON DA SILVA BORGES - 

ESTAGIÁRIO - OAB:19408/E, DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT - OAB:, Núcleo de Praticas Juridicas do Univag - OAB:

 Intimar a advogada Ana Paula da Silva Cardoso, OAB/MT 19774, 

constituída pelo acusado Wagner Júnior da Silva, da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 29/01/2020, às 16h10min.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314942 Nr: 11239-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA, 

MAURO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLO FARES ABINADER 

NETO - Defensor - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE Requerida, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, e da taxa judiciária no valor de R$ 143,69, totalizando em R$ 

557,09 conforme cálculo de fls.205, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: PAGAMENTO NA FORMA SOLIDARIA

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581795 Nr: 10318-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVAN CALVARIO DE BARROS, KARINA 

LETICIA DOS SANTOS, RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE, THIAGO DA SILVA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para audiência 

de Instrução e Julgamento, que será realizada no dia 18 de dezembro de 

2019, às 15h45, no Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557036 Nr: 18536-46.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FONTES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAICA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21145/O, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:MT/11.323

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541161 Nr: 10482-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10.537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:17737

 Intimação do advogado devidamente habilitado para se manifestar nos 

autos, haja vista que a testemunha arrolada pela defesa, Jhone Pereira da 

Silva não foi localizada.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551193 Nr: 15510-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT 16.694-A

 DR. LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/MT 16694/A, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 03/02/2020 às 

15:30 Horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598503 Nr: 19597-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO - 

OAB:, EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - OAB:23287

 Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em tese de 

crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos 

termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação 

em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP.

 Conste no mandado que os acusados deverão fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na 

Lei, desde já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 
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patrocinar as defesas atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.

INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 81) porque não 

restou comprovada a impossibilidade de o órgão acusador obter as 

informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro Judicial.

 Registro, por oportuno, que todos os Juízes de Direito e Promotores de 

Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, 

circunstância que não se justifica sobrecarregar a Secretaria com a 

incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos 

criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para 

comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.

Oferecidas as respostas às acusações, façam os autos conclusos.

Por se tratar de processo com réus presos, DESIGNO, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23/01/2020 às 14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os réus, as testemunhas arroladas pela 

acusação e aquelas eventualmente alistadas pela defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598496 Nr: 19590-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 NTIMAR ADVOGADO DA ACUSADA JULIANA VIEIRA COENGA RONDON, 

Dr. EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - OAB/MT 23.287, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 23.01.2020 ÀS 14H30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598500 Nr: 19594-50.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Florentino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 INTIMAR ADVOGADO DA ACUSADA JULIANA VIEIRA COENGA RONDON, 

Dr. EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - OAB/MT 23.287, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 23.01.2020 ÀS 15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598500 Nr: 19594-50.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Florentino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em tese de 

crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos 

termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação 

em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP.

 Conste no mandado que os acusados deverão fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um 

profissional, o desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na 

Lei, desde já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 

patrocinar as defesas atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.

INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 67) porque não 

restou comprovada a impossibilidade de o órgão acusador obter as 

informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro Judicial.

 Registro, por oportuno, que todos os Juízes de Direito e Promotores de 

Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, 

circunstância que não se justifica sobrecarregar a Secretaria com a 

incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos 

criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para 

comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.

Oferecidas as respostas às acusações, façam os autos conclusos.

Por se tratar de processo com réus presos, DESIGNO, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23/01/2020 às 15h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os réus, as testemunhas arroladas pela 

acusação e aquelas eventualmente alistadas pela defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598496 Nr: 19590-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em tese de 

crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos 

termos em que fora proposta em Juízo.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação 

em 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP.

 Conste no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenham condições de constituir um, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.

Em sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na 

Lei, desde já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para 

patrocinar as defesas atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.

INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 80) porque não 

restou comprovada a impossibilidade de o órgão acusador obter as 

informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro Judicial.

 Registro, por oportuno, que todos os Juízes de Direito e Promotores de 

Justiça têm acesso aos sistemas que informam os antecedentes criminais, 

circunstância que não se justifica sobrecarregar a Secretaria com a 

incumbência de oficiar a todos os Juízos por onde tramitam processos 

criminais e/ou executivos de pena em desfavor do acusado para 

comunicar acerca do oferecimento da presente denúncia.

Oferecidas as respostas às acusações, façam os autos conclusos.

Por se tratar de processo com réus presos, DESIGNO, desde já, audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23/01/2020 às 14h30.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os réus, as testemunhas arroladas pela 

acusação e aquelas eventualmente alistadas pela defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442977 Nr: 8339-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 76, INTIMO o 

advogado DR MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM – OAB/MT 21538, 

para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal.

 Ubiratan Coutinho
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Analista Judiciário

Matrícula 32.811

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 499260 Nr: 13339-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYDSON MARCELO ASSUNÇÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:MT 6.950, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:

 Processo n. 13339-47.2017.811.0002 – Código n. 499260.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Greydson Marcelo Assunção Torres.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 198/2017/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de GREYDSON MARCELO ASSUNÇÃO 

TORRES, vulgo “GUGU”, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

como incursos nas penas tipificadas nos moldes do artigo 129, §9º, do 

Código Penal, em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) 

com o artigo 147, “caput”, do Código Penal, em concurso material (artigo 

69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, 

estes dois últimos com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pelas infrações penais à vítima.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATOS 01:

O réu no dia 12/10/2016, em horário não esclarecido nos autos, na 

residência situada na Rua “M”, n. 29, Bairro Jardim Eldorado, Várzea 

Grande-MT, proferiu ameaça, através de palavras, de causar-lhe mal 

injusto e grave em sua ex-namorada POLIANA CORREIA DIAS.

FATO 02:

O denunciado no dia 27/11/2016, por volta das 9h, no mesmo local do 

FATO 01, provocou dolosamente lesão corporal em sua ex-namorada 

POLIANA CORREIA DIAS, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 

1.9067.2.2016.96554-01, fls. 29/32.

FATO 03:

O réu na madrugada do dia 27/11/2016 para o dia 28/11/2016, em via 

pública, em frente ao local dos FATOS 01 e 02, mediante violência 

psicológica contra a mulher e por motivo reprovável, perturbou a 

tranquilidade de ex-namorada POLIANA CORREIA DIAS.

Segundo o Ministério Público Estadual, no dia 12/10/2016, em horário não 

esclarecido nos autos, o réu foi até a residência da vítima e a ameaçou, 

afirmando: “se a vítima não for do mesmo, não vai ser de ninguém, se a 

vítima não reatar o relacionamento, o mesmo mata a vítima e se mata 

também” (FATO 01).

 A denúncia relata que, posteriormente, no dia 27/11/2016, por volta das 

9h, o réu novamente foi até a residência da vítima e passou a gritar, 

momento em que a vítima saiu para atendê-lo e pedir que fosse embora, 

instante em que o réu puxou a vítima pelos braços, causando-lhe as 

lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 29/32 (FATO 02).

 Consta, ainda, que na madrugada do dia 27/11/2016 para o dia 

28/11/2016, em via pública, em frente a residência da vítima, o réu 

perturbou a tranquilidade da vítima ao efetuar manobras num carro, 

denominadas “cavalos de pau” (FATO 03)

 Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 22/08/2017, fls. 39.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 65 e 45/52.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 14/06/2018, na qual foram ouvidas as 

testemunhas de defesa PAULO LUIZ BOTELHO e WELLINGTON DOS 

PASSOS DANTAS, ambas com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 84).

 Já na audiência do dia 14/03/2019 foi ouvida a vítima, e, por fim, 

interrogado o réu, ambas com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 103).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, além de 

requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais 

causados à vítima em razão das práticas dos crimes em epígrafe, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fls. 104/109.

A Defesa, por sua vez em memoriais finais de fls. 125/150:

I – Primeiramente requer a absolvição do réu das sanções:

I.I – dos crimes de lesão corporal com violência doméstica (artigo 129, §9º, 

do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), por 

não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal;

I.II – da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do 

Decreto-Lei 3.688/41), por não constituir o fato infração penal, com fulcro 

no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

II – subsidiariamente em caso de condenação nas sanções das infrações 

penais, de forma cumulada, requer:

II.I – A fixação da pena em seu mínimo legal “com consequente 

predominância da atenuante da confissão em detrimento da agravante 

específica (art. 61, II, “f”, do Código Penal), quanto ao crime de ameaça e a 

contravenção penal, bem como seja aplicada a causa de diminuição em 

seu grau máximo do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a 

fixação do regime inicial aberto”;

II.II – Indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a reparação dos 

danos materiais e morais em favor da vítima;

II.III – Concessão do “sursis processual”, “nos termos do art. 77, do Código 

Penal”;

II.IV – O direito do réu apelar em liberdade, nos moldes do artigo 283 do 

Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, “caput”, do 

Código Penal, concernente ao FATO 01, possuiu natureza formal por se 

consumar quando a ofendida toma conhecimento da ameaça, como 

ocorreu nos moldes na denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de 

n. 198/2017/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

Verifico que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira clara 

e coerente, ratificando aquelas realizadas em sede policial, especialmente 

ao:

Confirmar, de forma sucinta, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 103).

As testemunhas de defesa PAULO LUIZ BOTELHO e WELLINGTON DOS 

PASSOS DANTAS, de forma resumida, não presenciaram os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 84).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de ameaça (áudio/vídeo DVD – fls. 103), todavia a sua versão se 

mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer 

elemento indicador de que os fatos denunciados tenha sido fruto de 

invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 
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credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu no crime de ameaça, quando se coadunam com os demais elementos 

de convicção, como é caso dos autos em epígrafe, segundo o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. 

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017, grifos nossos).

No que concerne à materialidade do crime de lesão corporal com violência 

doméstica, disciplinado no artigo 129, §9º, do Código Penal, com relação 

ao FATO 02, é comprovada com a produção do resultado naturalístico de 

lesão a incolumidade pessoal da vítima, que ocorreu conforme Laudo 

Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2016.96554-01, fls. 29/32, nos 

moldes da denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 

198/2017/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira 

clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, 

principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu lhe agrediu (áudio/vídeo DVD – 

fls. 103).

 As testemunhas de defesa PAULO LUIZ BOTELHO e WELLINGTON DOS 

PASSOS DANTAS, de forma resumida, não presenciaram os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 84).

 O réu confessou ter praticado o crime de lesão corporal com violência 

doméstica (áudio/vídeo DVD – fls. 103).

Compulsando os autos verifico que não há qualquer elemento indicador de 

que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima.

 Pelo contrário, ao que se constata o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu confesso no crime de lesão corporal com violência doméstica, quando 

se coadunam com os demais elementos de convicção, como é caso dos 

autos em epígrafe, conforme o posicionamento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

 “APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE 

DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 

NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA 

DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS 

DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – 

JULGADOS DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO 

PER RELATIONEM – ATO PRATICADO PELO APELANTE 

DESPROPORCIONAL – POSICIONAMENTO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONTRARIEDADE À 

DISPOSITIVO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”.

“[...] Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos 

elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de 

lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito 

e a palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha, 

coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, a desvelar a 

autoria e materialidade delitiva.” (TJMT, Ap 177613/2016, grifos nossos)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.

(TJ/MT. Ap 97924/2017, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

Já a materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, 

disciplinada no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, referente ao FATO 03, é 

comprovada pela consumação que ocorreu quando a vítima foi perturbada 

pelo réu em sua tranquilidade, por motivo reprovável, nos moldes da 

denúncia que está lastrada pelo Inquérito Policial de n. 198/2017/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT.

Saliento que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira clara 

e coesa, ratificando aquelas realizadas durante a fase policial, sobretudo 

ao:

Confirmar, em apertada síntese, que o réu lhe perturbou em sua 

tranquilidade (áudio/vídeo DVD – fls. 103).

As testemunhas de defesa PAULO LUIZ BOTELHO e WELLINGTON DOS 

PASSOS DANTAS, de forma resumida, não presenciaram os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 84).

 O réu confessou ter o cometido a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade (áudio/vídeo DVD – fls. 103).

Compulsando os autos verifico que não há qualquer elemento indicador de 

que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu confesso na sanção da contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, quando se coadunam com os demais elementos de 

convicção, como é caso dos autos em comente, em consonância com os 

posicionamentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo e do Ilustre Tribunal de Justiça do Distrito Federal, “in verbis”:

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE – ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS PALAVRA DA VÍTIMA 

ESPECIAL RELEVÂNCIA PRECEDENTES STJS APELO IMPROVIDO.

1) Não há dúvida quanto a autoria e a materialidade da contravenção penal 

(perturbação da tranquilidade), razão pela qual não merece acolhimento o 
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pleito de absolvição ante a insuficiência probatória.

2) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em 

crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial 

relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo 

clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando 

corroborada por outros elementos probatórios.

3) Apelo improvido. (TJ/ES. 2ªC.Crim., Ap. 00083075220168080011. rel. 

Adalto Dias Tristão, j. 06/06/2018, p. 12/06/2018, grifos nossos).

 PENAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DA VÍTIMA, POR 

ACINTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

AUTORIA E MATERIALIDADE.

Autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção de 

perturbação da tranquilidade confirmadas pelo conjunto probatório dos 

autos, especificamente as declarações da vítima e da informante. Apelo 

desprovido. (TJ/DF. 1ªT.Crim., Ap. 20160510098979/DF. rel. des. Mário 

Machado, j. 13/12/2018, Dje 18/12/2018, grifos nossos).

 Dessa forma, as materialidades dos crimes de ameaça (FATO 01) e de 

lesão corporal com violência doméstica (FATO 02), e da contravenção 

penal de perturbação da tranquilidade (FATO 03), estão provadas 

mediante: Boletim de Ocorrência n. 2016.382178 (fls. 10), Termo de 

Declarações (fls. 12/13), Termo de Representação Criminal (fls. 14), 

Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.9067.2.2016.96554-01(fls. 29/32), 

Relatório Conclusivo (fls. 36), oitiva da vítima, e do réu confesso no crime 

de lesão corporal com violência doméstica e na contravenção penal de 

perturbação da tranquilidade, ambos com a utilização do sistema de 

gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 103), e demais provas 

constantes nos autos.

 A autoria dos crimes de ameaça (FATO 01) e de lesão corporal com 

violência doméstica (FATO 02), e da contravenção penal de perturbação 

da tranquilidade (FATO 03) é certa e recai sobre as condutas dolosas do 

réu narradas nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, 

Termo de Representação Criminal, oitiva da vítima, e do réu confesso no 

crime de lesão corporal com violência doméstica e na contravenção penal 

de perturbação da tranquilidade, bem como outras provas carreadas aos 

autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos dos 

crimes de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e de lesão 

corporal com violência doméstica (artigo 129, §9º, do Código Penal), e da 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do 

Decreto-Lei 3.688/41), consistentes em Fatos Típicos (condutas dolosas 

tendo como nexos causais um resultado naturalístico tipificado), 

Antijuricidades (ilicitudes) e Culpabilidades (sujeito em plena capacidade 

de discernimento e compreensão das ilicitudes praticadas quando 

exigíveis condutas diversas).

A Defesa, em suas teses de fls. 125/150:

I – Primeiramente requer a absolvição do réu das sanções:

I.I – dos crimes de lesão corporal com violência doméstica (artigo 129, §9º, 

do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), por 

não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal;

I.II – da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do 

Decreto-Lei 3.688/41), por não constituir o fato infração penal, com fulcro 

no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;

II – subsidiariamente em caso de condenação nas sanções das infrações 

penais, de forma cumulada, requer:

II.I – A fixação da pena em seu mínimo legal “com consequente 

predominância da atenuante da confissão em detrimento da agravante 

específica (art. 61, II, “f”, do Código Penal), quanto ao crime de ameaça e a 

contravenção penal, bem como seja aplicada a causa de diminuição em 

seu grau máximo do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a 

fixação do regime inicial aberto”;

II.II – Indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a reparação dos 

danos materiais e morais em favor da vítima;

II.III – Concessão do “sursis processual”, “nos termos do art. 77, do Código 

Penal”;

II.IV – O direito do réu apelar em liberdade, nos moldes do artigo 283 do 

Código de Processo Penal.

As teses da absolvição do réu das sanções das infrações penais a ele 

imputados, e do indeferimento do arbitramento do valor mínimo para a 

reparação dos danos materiais e morais, não condizem com os elementos 

probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória concernente aos 

crimes e a contravenção penal em epígrafe.

Já a tese da fixação da pena em seu mínimo legal “com consequente 

predominância da atenuante da confissão em detrimento da agravante 

específica (art. 61, II, “f”, do Código Penal)”, não será aplicada nos moldes 

solicitado pela Defesa, mas sim em consonância com a Súmula n. 231 do 

Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a suposta redução de pena em seu grau máximo, com fulcro 

no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, não se amolda as 

hipóteses legais disciplinadas pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro, na 

medida em que a alegação de embriaguez do réu, não o exime de 

responsabilização penal, na medida em que não há nos autos qualquer 

elemento (indício) que demostre que houve embriaguez do réu de forma 

involuntária (caso fortuito ou força maior) e completa (possa isentá-lo de 

culpa) ou parcial (incida uma redução em sua pena).

 A título de informação, a Defesa ao pleitear a concessão do “sursis 

processual”, “nos termos do art. 77 do Código Penal”, confundiu o instituto 

do sursis processual (artigo 89 da Lei 9.099/95) com o sursis da pena 

(artigo 77 do Código Penal), entretanto, tanto o sursis processual, quanto 

o sursis da pena, não poderão ser aplicados ao caso em epígrafe, 

respectivamente, com fulcro na Súmula 536 do Superior Tribunal de 

Justiça e no artigo 66, inciso III, alínea “d”, da Lei 7.210/84.

 Saliento que neste momento não se faz presente os requisitos 

ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) sendo “Fumus 

Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de 

autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do 

acusado em liberdade). Assim, o réu tem o direito constitucional de 

recorrer em liberdade.

Compulsando os autos verifico o sinal indicativo de condenação 

consistente na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, com relação ao crime de ameaça e a contravenção penal de 

perturbação da tranquilidade, na atenuante da confissão (artigo 65, inciso 

III, alínea “d”, do Diploma Penal) concernente ao crime lesão corporal com 

violência doméstica e a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, além do concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, do 

Código Penal).

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

GREYDSON MARCELO ASSUNÇÃO TORRES, vulgo “GUGU”, filho de 

Miguel Torres Penha e Ana Maria de Assunção Torres, com fulcro nas 

sanções:

I – do artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, concernente ao FATO 01, em concurso material 

(artigo 69, “caput”, do Diploma Penal);

II – artigo 129, §9º, com incidência do artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos 

do Código Penal, com relação ao FATO 02, em concurso material (artigo 

69, “caput”, do Diploma Penal);

III – artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c 

artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, referente ao FATO 

03;

IV – todos na forma da Lei 11.340/06.

 Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) – FATO 01

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes maus antecedentes; conduta social nada que 

agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 

não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 

existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS 

DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 

129, §9º, DO CP) – FATO 02

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 
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prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, apesar de existência da atenuante da 

confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Diploma Penal), 

mantenho a PENA PROVISÓRIA em seu patamar mínimo de 3 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO, em consonância com a Súmula n. 231 do Superior 

Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

III.I.III – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41) – FATO 03

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES.

No que tange a segunda fase, compenso a agravante do artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão (artigo 65, 

inciso III, alínea “d”, do Diploma Penal), e mantenho a PENA PROVISÓRIA 

em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, nos moldes da Súmula n. 231 

do Superior Tribunal de Justiça.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 15 (QUINZE) DIAS DE 

PRISÃO SIMPLES.

III.I.IV – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP)

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelo CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, “caput”, 

do Diploma Penal), concernente ao FATO 01, a PENA DE 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, e pelo CRIME DE LESÃO CORPORAL COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9º, do Código Penal), com relação ao 

FATO 02, a PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, que cumuladas 

TOTALIZAM A PENA 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE 

DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3º, ambos do Código Penal, e pela CONTRAVENÇÃO 

PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (artigo 65 do Decreto-Lei 

3.688/41), referente ao FATO 03, a PENA DE 15 (QUINZE) DIAS DE 

PRISÃO SIMPLES, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, com fulcro no 

artigo 6º do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

No presente caso não será convertida as penas por restritivas de direito 

em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, 

conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), 

o réu e o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de dezembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 549909 Nr: 14979-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:OAB/MT 16.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da 

requerente nos termos da Lei n° 11.340/06.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Compulsando os autos verifico que as medidas protetivas foram deferidas 

em 29/08/2018 (fls. 15/16), ou seja, há mais de 01 (um) ano, razão pela 

qual, devem ser reanalisadas.

As respectivas medidas protetiva foram deferidas no dia 29/08/2018, ou 

seja, há mais de 01 (um) ano, além do mais, não há manifestação da 

requerente quanto a sua manutenção, bem como não há qualquer notícia 

de reiteração de conduta por parte do requerido.

Assim, verifico que inexiste animosidade entre as partes onde possa 

ocorrer risco a integridade físico-psíquica da requerente, a fim de justificar 

a manutenção da decisão, configurando-se, assim, a renúncia tácita da 

requerente no prosseguimento do presente feito.

Pelo exposto, homologo a renúncia tácita, REVOGO as medidas protetivas 

deferidas no presente feito e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código 

de Processo Civil.

 Comunique-se à Delegacia Especializada esta sentença, servindo esta 

como oficio.

 Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo 

Inquérito Policial, se houver.

Certifique-se e arquivem-se.

 P. I. C.

 Várzea Grande - MT, 11 de dezembro de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 477144 Nr: 226-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR PORFÍRIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6.610/MT

 Processo n. 226-26.2017.811.0002 – Código n. 477144.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: João Vitor Porfirio da Silva Gomes.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 095/2016, em face 

de JOÃO VITOR PORFIRIO DA SILVA GOMES, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, como incurso na sanção do artigo 147, “caput”, c/c 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei 

11.340/06.

No que tange a denúncia imputa que o réu no dia 30/11/2016, por volta das 

20h10min, em via pública não especificada nos autos, Nossa Senhora do 

Livramento-MT, proferiu ameaça, através de palavras e gestos, de 

causar-lhe mal injusto e grave contra a sua ex-convivente LUCÉLIA 

AUXILIADORA DA SILVA.

Segundo o Ministério Público Estadual, na data dos fatos, a vítima se 

encontrava em via pública quando foi abordada pelo réu, ocasião em que 

a ameaçou de morte, caso não reatasse o relacionamento ou se a 

encontrasse com outro homem.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 14/02/2017, fls. 26.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 
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respectivamente, fls. 34 e 36.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 16/07/2018, na qual foi ouvida a 

vítima, e, por fim, interrogado o réu, ambos com a utilização do sistema de 

gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 49).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, além de 

requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais 

causados à vítima em razão da prática do crime em epígrafe, nos moldes 

do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fls. 55/58.

A Defesa, por sua vez em memoriais de fls. 60/66, requer:

I – Primeiramente a absolvição do réu da sanção do crime de ameaça 

(artigo 147, “caput”, do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VI, 

do Código de Processo Penal;

II – subsidiariamente em caso de condenação na sanção da infração 

penal, que seja aplicada a pena no seu mínimo legal (em razão das 

circunstancias judiciais serem extremamente favoráveis ao réu) a ser 

cumprida no regime mais brando, e “sua possível conversão nos moldes 

do art. 44 do CP”.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, “caput”, do 

Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar quando a 

ofendida toma conhecimento da ameaça, como ocorreu nos moldes na 

denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. Inquérito Policial de n. 

095/2016.

 Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira 

clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, 

principalmente ao:

Confirmar, em apertada síntese, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 49).

O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de ameaça (áudio/vídeo DVD – fls. 49), todavia a sua versão se 

mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer 

elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de 

invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constatam, o depoimento da vítima é coerente, 

garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação do réu na sanção no crime de 

ameaça, quando se coadunam com os demais elementos de convicção, 

como é caso dos autos em epígrafe, conforme o posicionamento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, DJE 

08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (T J/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz 

Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

Dessa forma, a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: 

Boletim de Ocorrência n. 2016.385844 (fls. 09/10), Termo de Declarações 

(fls. 13), Termo de Representação Criminal (fls. 11), Relatório Conclusivo 

(fls. 22), oitiva da vítima com a utilização do sistema de gravação 

audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 49), e demais provas constantes nos 

autos.

 A autoria do crime de ameaça é certa e recai sobre a conduta dolosa do 

réu narrada nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações e 

oitiva da vítima, bem como outras provas carreadas aos autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do 

crime de ameaça, (artigo 147, “caput”, do Código Penal), consistentes em 

Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em 

plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada 

quando exigível conduta diversa).

A Defesa, em suas teses de fls. 60/66, requer:

I – Primeiramente a absolvição do réu da sanção do crime de ameaça 

(artigo 147, “caput”, do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VI, 

do Código de Processo Penal;

II – subsidiariamente em caso de condenação na sanção da infração 

penal, que seja aplicada a pena no seu mínimo legal (em razão das 

circunstancias judiciais serem extremamente favoráveis ao réu) a ser 

cumprida no regime mais brando, e “sua possível conversão nos moldes 

do art. 44 do CP”.

As teses da absolvição do réu da sanção do crime a ele imputado, e da 

aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, não condizem com os 

elementos probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória 

concernente à infração penal em epígrafe.

Já a tese da execução da pena em seu regime mais brando está em 

consonância com o Ordenamento Jurídico Brasileiro como será 

demostrado na dosimetria da pena.

Por fim, a tese da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direito, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, é vetada no âmbito da 

violência doméstica e familiar contra mulher, conforme a Súmula n. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos verifico o sinal indicativo de condenação 

consistente na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

JOÃO VITOR PORFIRIO DA SILVA GOMES, filho de João Silva Gomes e 

Miguelina Porfiria da Silva, com fulcro no artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, 

da Lei 11.340/06.
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Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, 

conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) 

perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de 

Justiça, “ipsis litteris”:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado, nos moldes do artigo 

1.555 da CNGC/TJMT.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), 

o réu, o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 6 de dezembro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1015469-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. V. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. F. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1015469-22.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, Medidas Protetivas]->MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) (1268) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIMARA GONCALVES VALIENTE DE FIGUEIREDO Endereço: 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR 

Endereço: RUA I, 09, QUADRA 17, SÃO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, 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. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa 

e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das 

medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) 

meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído 

pela Lei n. 13.641/2018). 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, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA 

GRANDE-MT , 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Juizados Especiais Cíveis e Criminais
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Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012360-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012360-97.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminar - Da retificação do polo passivo A requerida 

requereu a retificação do polo passivo, para que passe a constar FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI NP. Tendo em 

vista que foi a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

IPANEMA VI NP que apresentou contestação, nada obsta que ela figure no 

polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. 

Procedam-se as devidas retificações. Mérito Pleiteia a parte requerente 

DENIS NUNES DA SILVA, indenização por danos morais ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no 

valor de R$3.717,38, todavia, não contraiu tal débito. A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de 

Direitos Creditórios com a Via Varejo S/A, sendo totalmente legítima a 

cobrança e a negativação perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

empresa Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as alegações 

da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente 

demonstrada no processo. Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos 

autos o instrumento HÁBIL de cessão de crédito pactuado entre ela e a 

Via Varejo S/A. Registra-se que os aditamentos nos termos de cessão 

ocorreram em 10/10/2018, ou seja, após a restrição em 07/05/2018, bem 

como os débitos são distintos. Além de não trazer nenhum documento 

HÁBIL que demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o 

crédito específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, 

a parte Reclamada em momento algum na contestação informa qual 

operação financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa 

cedente gerou os débitos tratados no presente processo. Não se sabe 

qual o que foi pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se 

foi um empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que 

gerou o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e 

como deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos 

prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da 

presente ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo ao requerido agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo o requerido examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o requerido adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos, concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Ademais, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. O ressarcimento do dano em si possui natureza 

sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à repetição 

do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que causar a 

terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do 

dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da 

conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em defesa da 

sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo 

de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do 

prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual exige que a 

reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 

conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Feita essas considerações, considero adequada a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência da 

relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial; 2) determinar 

que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da 

intimação da presente decisão, e; c) condenar a parte requerida pagar ao 

requerente, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do requerente nos 

cadastros de restrição ao crédito (07/05/2018). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010824-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008399-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA (EXECUTADO)

FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA 91888506172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008399-51.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA 

91888506172, FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA Vistos etc. Intimo a parte 

exequente para anexar no prazo de 05 (cinco) dias, cópia legível do 

acordo realizado entre as partes, tendo em vista que o anexado no ID 

26611097 não é possível de ser verificado as suas cláusulas para devida 

homologação, após, concluso. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019952-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERREIRA NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019952-95.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHELE 

FERREIRA NUNES DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS 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: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 14 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007127-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007127-22.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ECOCLIMAS COMERCIO DE 

CLIMATIZADORES EIRELI - ME EXECUTADO: ROSIANE DE MATOS Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Em petição id. 22303456 a 

parte executada requer o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 

do CPC. Considerando que a parte executada cumpriu os requisitos 

previstos na norma processual, DEFIRO o pedido retro e determino o 

levantamento das parcelas depositadas em favor da parte exequente. 

EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL para a exequente, 

que sai intimada para informar os dados bancários para fins de expedição 

de alvará. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte, fica autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Aguarde-se o pagamento das 

parcelas seguintes, sendo desde já autorizado o levantamento mensal em 

favor do exequente, ficando a parte exequente intimada para apresentar 

dados bancários para transferencia. Faculto, ainda, à parte exequente 

indicar conta bancária para depósito direto pela parte executada do valor 

das parcelas, permitindo o cumprimento direto do parcelamento. Cumprida 

integralmente a obrigação, retornem os autos conclusos para extinção. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

processo 1007109-98.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial. A Executada MRV efetuou o pagamento no valor de 

R$ 2.421,75 (id. 23149212). A exequente, por sua vez, requereu o 

levantamento do referido valor e a exclusão da executada MRV e 

prosseguimento da execução quanto a segunda executada Maria de 

Fátima Alves. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito tão somente 

quanto a primeira executada MRV PRIME XVII INCORPORADORA SPE 

LTDA e DETERMINO prosseguimento da execução com relação a segunda 

executada MARIA DE FÁTIMA ALVES. Proceda-se a exclusão da MRV 

PRIME XVII INCORPORADORA do polo passivo da demanda. Intime-se a 

exequente para apresentar valor atualizado da dívida, no prazo de 5 dias. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITE-SE a executada Maria de 

Fátima Alves, no endereço indicado na petição inicial, conforme requerido 

no id. 26356153. Expeça-se o competente alvará judicial do valor 

depositado (R$ 2.421,75) para a exequente, na forma requerida no id. 

25971514. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019971-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DE ANDRADE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019971-04.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS ANDRE 

DE ANDRADE SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS 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: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 16:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 15 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019726-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, bem como colacione aos autos comprovante 

de residência atualizado e em nome próprio ou documento que comprove 

vinculo com a parte autora. A não apresentação dos documentos na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019977-11.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

FERREIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER DE 

LIMA SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019761-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, bem como comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019981-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019981-48.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILSON SILVA 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

03/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019561-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL ROBERTO PONCE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 03/02/2020 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019791-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PORFIRIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da Parte Autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 dias, 

colacionando aos autos comprovante de residência atualizado e em nome 

próprio ou documento que comprove vinculo com a parte autora. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019791-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PORFIRIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 dias, 

colacionando aos autos comprovante de residência atualizado e em nome 

próprio ou documento que comprove vinculo com a parte autora. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019989-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019989-25.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO DAVI 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIELLE BOTTARO POLO 

PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013513-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012866-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012870-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/10/2019 17:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011204-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013895-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GUIMARAES SANTANA (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 01/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013119-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA REGINA PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013322-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013620-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BAYLAO DE MORAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/10/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/12/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014443-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº: 1014443-86.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: DÉBORA 

NUNES ESPERIDIÃO. PARTE RÉ: NATURA COSMÉTICOS S.A. SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Afirmou desconhecer a dívida em questão, uma vez 

que sempre cumpriu com suas obrigações. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em 

preliminar, a parte ré alegou sua ilegitimidade passiva, no entanto a 

preliminar não deve prosperar, uma vez que foi a ré que incluiu o nome da 

parte autora no serviço de restrição ao crédito, dessa forma é parte 

legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que foi apresentado aos autos documento pessoal da parte 

autor, ficha cadastral, notas ficais e telas sistêmicas que comprovam a 

existência do débito. (Id.Num. 25949882 - Pág. 9, Num. 25950101 - Pág. 1 

e seguintes). Observa-se que a parte autora na inicial não negou a 

relação jurídica, dessa forma esclarecida a origem do débito competia a 

parte autora apresentar provas para demonstrar que sempre cumpriu com 

seus encargos, no entanto assim não procedeu ficando no campo das 

meras alegações. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré 

são suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos 

débitos. Por consequência, declaro a existência do débito e que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Por fim, ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013622-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUCIANO DOS SANTOS HORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/10/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009893-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAT VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011779-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SANTOS PICOLOMINI ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 26/09/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010952-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/11/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012635-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL DA SILVA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013594-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015111-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014746-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA 

LUCIA DOS SANTOS Endereço: RUA BENEDITO CURVO, 01, kITNET 02 - 

QUADRA 140, COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-252 

Senhor(a) ANA LUCIA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014746-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.192,92 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/12/2019 Hora: 14:10REQUERENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS 

Advogados do(a) REQUERENTE: INACIO DA COSTA E SILVA NETO - 

MT27046/O, MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ - MT24456/O 

REQUERIDO(A): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE, 4 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013577-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO DA SILVA BORANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012352-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014108-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VINICIUS FERRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 16:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014012-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DOMINGO RODRIGUES (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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014123-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELLY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020010-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ADRYELLE PADILHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020010-98.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:JOICE ADRYELLE 

PADILHA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019579-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019579-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 14:50:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020015-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRIANNA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020015-23.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:BRIANNA 

CONSTANTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FURTADO DE AQUINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020017-90.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO AFONSO 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE RICARDO NUNES 

POLO PASSIVO: CICERO FURTADO DE AQUINO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010571-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ZEQUINI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1010571-63.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O , para, no prazo de 05 (cinco) 

dias cumprir o despacho de ID Nº 26575643, sob pena de arquivo. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: maira da silva moraes 16/12/2019 14:57:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017854-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006249-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 576024-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019579-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019579-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 14:50:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007390-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 576032-1

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007133-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO SELVINO SANGALLI (EXECUTADO)

DINA LOURDES SANGALLI (EXECUTADO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 15:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007133-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO SELVINO SANGALLI (EXECUTADO)

DINA LOURDES SANGALLI (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 576039-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020023-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020023-97.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIELA 

COIMBRA DAMASCENO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DUARTE AZEVEDO POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008881-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLLA LETICIA DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015008-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 14/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020027-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020027-37.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA RITA 

RODRIGUES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

04/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013750-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RANGEL BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012336-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA HENRIQUE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008399-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA (EXECUTADO)

FLAVIA ANDREIA RONDON SILVA 91888506172 (EXECUTADO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015150-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VALDEVINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006490-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEILZA MARIA DO LIVRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006490-71.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT0016940S ,para no prazo legal, manifestar acerca 

da Sentença ID Nº 25454800. Assinado eletronicamente por: maira da silva 

moraes 16/12/2019 15:46:02

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007127-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 576100-P no valor de R$ 4.397,30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WALAS ALENCAR FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009336-61.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 26536554, 

no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

16/12/2019 15:51:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011769-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PINTO DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011769-38.2019.8.11.0002 Intima-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de ID 27448654, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

16/12/2019 15:55:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011165-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015751-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES PETROVITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 02/12/2019 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020037-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020037-81.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:HUDYANE 

MARQUES DE OLIVEIRA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO DOS SANTOS COSTA 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 Data: 04/02/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015951-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 02/12/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011407-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARVALHO RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTIANE DA COSTA SILVA 00398531102 (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 02/12/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006095-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006095-79.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado 

(ID27420820), sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 16/12/2019 16:22:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020042-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA HURTADO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020042-06.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:KEILA HURTADO 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020046-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA CURVO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020046-43.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:TANIA MARIA 

CURVO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 
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EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015796-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA ARRUDA MARQUES (REQUERIDO)

RONALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015796-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 12/12/2019 13:12:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016399-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETH NUNES RONDON SEGANTINE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016399-40.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 16:36:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019420-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019420-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 16:38:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005969-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BITTENCOURT MENDES SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005969-29.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 17:05:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012730-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015878-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015878-98.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/01/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 17:22:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015878-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015878-98.2019.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/01/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 17:22:58
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014607-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINNE APARECIDA SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 16:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012157-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUCAS NEVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 07/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019905-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS IGESCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019905-24.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como colacionar aos autos procuração 

com data de emissão, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiênica. Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO 

ESPIRITO SANTO 16/12/2019 17:31:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013366-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (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:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020063-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DE SOUZA CANAVARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LINHARES BARBOSA TAVARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020063-79.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:IVO DE SOUZA 

CANAVARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIZANDRE CRISTINA 

SILVA FREITAS POLO PASSIVO: DANIELA LINHARES BARBOSA 

TAVARES FERREIRA 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 II Data: 29/01/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019912-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS IGESCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019912-16.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como colacionar aos autos procuração 

com data de emissão, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO 

ESPIRITO SANTO 16/12/2019 17:41:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007263-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1007263-19.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 17:43:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019981-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019981-48.2019.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 
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eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

16/12/2019 17:51:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017936-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUVIELLE CRISTINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017936-71.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 17:55:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011765-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011765-98.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: OSCAR 

CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - MT6002-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 17:56:16

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007170-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007170-56.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:07:49

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS BUENO PEIXOTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012206-79.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:12:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020067-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1020067-19.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS ALVES FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INDIANARA 

MAZIERO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

03/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012753-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012753-22.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:15:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012612-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALVA PINHEIRO ALTAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012612-03.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: CAUE 

TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:15:48

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013564-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013564-79.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:16:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012271-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012271-74.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O , para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:17:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012663-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012663-14.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para apresentar 

as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 

18:20:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012253-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANNO HENRIQUE DE ASSIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012253-53.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:21:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010695-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE TALITA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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))

 

Processo n. 1010695-46.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:22:50

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012548-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE LEITE PEDROZO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012548-90.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:23:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012606-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012606-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para apresentar 

as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 

18:24:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011991-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ORTIZ PENHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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))

 

Processo n. 1011991-06.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - MG0096864A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:25:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018258-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDINA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018258-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:25:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009599-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009599-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:26:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012597-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

LEONICE FERREIRA SALES OAB - MT25737/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))

 

Processo n. 1012597-34.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: LEONICE 

FERREIRA SALES - MT25737/O, CASSAO JURE FERREIRA SALES - 

MT9372-O , para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente por: maira 

da silva moraes 16/12/2019 18:27:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007710-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1007710-07.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O , para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: maira da silva moraes 16/12/2019 18:28:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013826-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE BEZERRA COSTA 76451690287 (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1013826-29.2019.8.11.0002 Visto, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I e II, 

que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

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

outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” (República 

Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que a parte reclamada ROSIANE BEZERRA COSTA foi 

devidamente citada no ID 25732451 não compareceu a audiência de 

conciliação ID 25675543, bem como, não apresentaram contestação 

quedando-se inerte. Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte 

reclamada ROSIANE BEZERRA COSTA, nos termos do artigo 344 do CPC, 

e passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II 

do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida 

por M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 

- EPP em face de ROSIANE BEZERRA COSTA, advindos de venda de 

mercadorias. Aduz a parte reclamante em sua exordial que essa é 

credora da parte reclamada da quantia de R$1.477,90 (mil, quatrocentos e 

setenta e sete reais e noventa centavos), representadas por notas 

fiscais. A parte reclamada mesmo devidamente citada não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação, quedou-se 

inertes, tornando os fatos apresentados pela parte reclamante como 

incontroversos. Compulsando os autos, verifico que ficou claramente 

demonstrado através das provas documentais coligidas nos autos, que se 

trata de cobrança de vendas no valor total de R$2.377,90, cujo saldo 

devedor restou no valor de R$1.477,90 (mil, quatrocentos e setenta e sete 

reais e noventa centavos). Cabia à reclamada demonstrar o pagamento da 

dívida mencionada na inicial, não o fazendo, presume-se verdadeira a 

alegação de que o débito permanece inadimplido. Diante de todo o exposto 
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pela parte reclamante e do silêncio da reclamada sobre os documentos 

acostados, verifico que o pleito da parte reclamante merece parcial 

guarida do poder judiciário. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, e via de consequência, CONDENO a requerida a 

pagar à parte reclamante o saldo devedor da dívida na quantia de 

R$1.477,90 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação. A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ 

TRAZER AOS AUTOS CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA 

SENTENÇA. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012745-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012745-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:31:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010780-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI FERREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010780-32.2019.8.11.0002 Intima-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de ID 27495620, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO 

16/12/2019 18:35:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012602-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERNANDA SILVA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013891-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 01/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013757-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIONOR MOURA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO PILAR CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019579-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019579-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PAGA c/c 

DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA c/c 

PEDIDO DE LIMINAR, na qual o requerente informa ser responsável pela 

UC 6/1958230-3, e ingressou com uma ação judicial em face da requerida 

em 19.03.2016 (autos nº 8015432-75.2016.811.0002) cuja sentença de 

deferimento parcial em seu favor no primeiro grau foi reformada diante do 

recurso inominado interposto pela ENERGISA, finalizando com todos os 

seus pedidos julgados improcedentes, afirmando que no curso dessa 

ação foram efetivados quatro depósitos de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

que são suficientes a cobrir o valor da fatura que estava em 

questionamento (R$ 2.124,49 – dois mil e cento e vinte e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), apontando que o processo foi arquivado sem 

que a ENERGISA levantasse tal valor, e está então sendo cobrado 

ilegalmente por um débito já quitado, estando ameaçado de ter seu 

fornecimento suspenso. Por essas razões requer a concessão da medida 

liminar a fim de a requerida se abstenha de suspender seu fornecimento, 

bem como retire a negativação de seu nome, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. De acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos 

autos – o extrato SPC com o apontamento questionado, além de todos os 

comprovantes dos depósitos efetivados no processo informado que 

somam R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) -, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Ademais, estando o 

consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não 

tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, 

de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena 

de OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA 

PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Demais disso, é ABUSIVO o CORTE da 

ENERGIA ELÉTRICA com o objetivo de impor o PAGAMENTO de DÍVIDA 

PRETÉRITA, eis que, nestes casos, deve-se observada as vias ordinárias 

de cobrança (artigo 172, inciso V, § 2º, da RN 414/2010 – ANEEL e STJ 

REsp. 1117542/RS e Ag. Rg. no REsp 1090264/RS). Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Ex positis, vislumbrando a 

coexistência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo da demora, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos moldes 

pleiteados, por conseguinte, DETERMINO que a parte Requerida se 

ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO da energia elétrica na 

unidade consumidora em nome da parte Autora UC 6/1958230-3, com 

relação à dívida discutida nestes autos, bem como ORDENO a 

SUSPENSÃO das cobranças quanto a conta negativada, bem como 

DETERMINO A SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO em relação aos mesmos 

débitos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão 

restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta DECISÃO NÃO ISENTA a parte consumidora do 

PAGAMENTO de todas as FATURAS DEVIDAS, inclusive as relativas ao 

fornecimento liminarmente imposto, se ao final a lide for julgada 

improcedente. Caso já tenha sido EFETUADA a SUSPENSÃO do 

FORNECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, fica a Reclamada intimada a 

RESTABELECER o SERVIÇO no prazo de 4 (quatro) horas a contar da 

intimação desta decisão. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se 

caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu representante 

legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - CDC), sem 

prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO 

desde já, a aplicação da inversão do ônus da prova, em face da 

reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007170-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007170-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado parcialmente positivo E insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito, conforme extratos em anexo. Ante os embargos 

à execução opostos no id. 26572372, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo legal. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da penhora 

realizada, designe-se audiência de conciliação. Intime-se a parte 

executada pessoalmente, eis que assistida pela Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS BUENO PEIXOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012206-79.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: DENIS BUENO PEIXOTO Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado parcialmente positivo, mas insuficiente para garantir a execução. 

Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou 

positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora, conforme extratos em 

anexo. Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora 

efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo 

mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como 

indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da 

parte exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, 

devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o 

oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se 

mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar 

embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste 

pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena de extinção. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

ante da penhora realizada, designo audiência de conciliação no evento 

seguinte, ficando a parte exequente intimada. Intime-se a parte executada, 

eis que não possui advogado habilitado nos autos. Às providências. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012548-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE LEITE PEDROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012548-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: MARINETE LEITE PEDROZO Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

parcialmente positivo, mas insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, 

sendo lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora, conforme extratos em anexo. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, 

havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo mediante 

cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a 

localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte 

exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo 

ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de 

justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se mandado de 

remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar embargos à 

execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste pelo 

desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena de extinção. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

ante da penhora realizada, designe-se audiência de conciliação. Intime-se 

a parte executada, eis que não possui advogado habilitado nos autos. Às 

providências. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012745-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012745-45.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: MARIA RITA MAIA MIRANDA 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado parcialmente positivo, mas insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora, conforme extratos em 

anexo. Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora 

efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo 

mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como 

indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da 

parte exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, 

devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o 

oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se 

mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar 

embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste 

pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena de extinção. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

ante da penhora realizada, designe-se audiência de conciliação. Intime-se 

a parte executada, eis que não possui advogado habilitado nos autos. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012753-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012753-22.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: IRACEMA DE LIMA SOUZA 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado parcialmente positivo, mas insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora, conforme extratos em 

anexo. Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora 

efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo 

mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como 

indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da 

parte exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, 

devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o 

oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se 

mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar 

embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste 

pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena de extinção. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

ante da penhora realizada, designe-se audiência de conciliação. Intime-se 

a parte executada, eis que não possui advogado habilitado nos autos. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012385-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012385-13.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JANNY SULLYVAN DA SILVA 

LIMA SOUSA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito, conforme 

extratos em anexo. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, 

no prazo de 10 dias. Nada requerendo, retornem os autos conclusos para 

extinção, por se tratar de execução de título extrajudicial. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013564-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013564-79.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: LAURA CRISTINA DE 

OLIVEIRA PINTO Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados. Verifica-se que o resultado foi positivo, conforme o 

comprovante em anexo. Intimo a parte exequente sobre a penhora, 

devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intime-se a parte 

executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 
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concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, ante da penhora 

realizada, designe-se audiência de conciliação. Intime-se a parte 

executada pessoalmente, eis que não possui advogado habilitado nos 

autos. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019977-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/378538-3, e que a fatura 

referente o mês de novembro/2019 chegou muito diferente da sua média, 

em valor exorbitante e não condizente com seu consumo, informando que 

tentou resolver administrativamente junto à concessionária, solicitando 

uma vistoria em seu medidor, mas nada foi feito até o momento, sendo 

informado que se a fatura não for paga corre o risco de ter seu 

fornecimento suspenso. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de efetivar a 

suspensão do fornecimento, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos 

documentos juntados várias contas anteriores demonstrando a média de 

apuração de consumo, a fatura questionada com o consumo de 877 kWh 

no valor de R$ 722,57 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete 

centavos), enquanto o maior consumo em doze meses anteriores foi de 

535 kWh, além de protocolo de atendimento pessoal na concessionária, 

coadunando com as alegações da requerente, por ora, autorizando o 

deferimento liminar. Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a 

ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA 

ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta 

no fornecimento traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada 

aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. 

Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por 

conseguinte, DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar 

o corte no fornecimento de energia elétrica na UC 6/378538-3 em razão do 

débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 

04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-74.2019.8.11.0002
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SAMIA REGINA PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1006354-74.2019.8.11.0002 Reclamante: Samia Regina Pinho 

Botelho Reclamada: Itapeva IX Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a presente lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e 

decido. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, na tentativa 

de realizar compras em um determinado estabelecimento, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 889,96. No entanto, a Autora informou que 

não reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, motivo pelo qual, 

acredita que foi negativada indevidamente. Por entender que os fatos 

supracitados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Ao se pronunciar sobre a 

exordial (manifestação vinculada ao ID nº 26430987), a Reclamada 

esclareceu que a pendência debatida nos autos (proveniente da utilização 

do serviço de cartão de crédito) foi originalmente contraída pela 

Reclamante junto à “Caixa Econômica Federal”, bem como, que a dívida em 

questão lhe foi cedida por intermédio de um contrato de cessão de crédito 

firmado junto à instituição financeira (cedente), não havendo como ser 

proporcionada guarida às alegações de desconhecimento da parte 

Autora. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo 

o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em 

favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, consigno que a Reclamada 

logrou êxito em demonstrar a este juízo a existência de vínculo entre a 

Reclamante e a instituição financeira “cedente” (Caixa Econômica Federal), 

bem como, em esclarecer a origem da dívida questionada pela parte 

Autora. Embora não tenha sido apresentada a cópia do instrumento 

contratual correspondente à contratação do serviço de cartão de crédito, 

tenho que as faturas de cobrança se prestaram a tal mister, pois, não só 

restou evidenciada a abundante utilização do plástico, mas, 
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principalmente, a realização de pagamentos, o que não condiz com o perfil 

de um fraudador. Além disso, o comprovante de restrição que instruiu a 

exordial demonstrou que a Reclamante possui uma negativação adicional 

recente efetivada pela Caixa Econômica Federal, o que, a meu ver, apenas 

fortalece a regularidade da relação mantida entre a consumidora e a 

instituição “cedente”. No que se refere a origem da pendência debatida 

nestes autos, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, 

pois, as faturas de cobrança que se encontram anexas à defesa indicam 

que, desde dezembro/2014, a consumidora deixou de promover o 

pagamento de suas dívidas. No entanto, em que pesem as considerações 

supracitadas, o fato é que a Reclamada não logrou êxito em comprovar 

que houve a cessão de qualquer dívida, por parte da Caixa Econômica 

Federal (cedente), existente em nome da Reclamante, o que, 

conseguintemente, faz emergir flagrante desrespeito ao que dispõe o 

artigo 288 do Código Civil, in verbis: “Art. 288. É ineficaz, em relação a 

terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante 

instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades 

do § 1º do art. 654.”. (Destaquei). Logo, não tendo sido apresentada 

nenhuma prova de que a dívida outrora contraída pela Reclamante foi 

efetivamente objeto de algum pacto de cessão de crédito, tendo absoluta 

convicção de que a Reclamada fez emergir uma falha na prestação dos 

seus serviços, pois, não bastasse de submetido a Postulante a uma 

cobrança irregular, ainda negativou indevidamente o nome da consumidora 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (artigo 186 do Código Civil). 

Desta forma, entendo que a cessionária deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida em seus sistemas, como também, em 

promover a baixa da anotação creditícia debatida nesta lide e ainda, ser 

responsabilizada civilmente pelos infortúnios suportados pela Reclamante. 

A fim de respaldar o entendimento supracitado, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “AÇÃO ORDINÁRIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) II. No caso concreto, em 

que pese a demonstração do débito perante às Lojas Marisa, não foi 

comprovada a cessão de crédito entre o cedente CREDI 21 e o 

cessionário Meridiano Fundo de Investimentos. Desta forma, deve ser 

declarado inexistente o débito em relação à autora e determinado o 

cancelamento da inscrição negativa procedida junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. III. Assim, reconhecida a conduta ilícita do requerido e 

caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a majoração do quantum 

indenizatório postulada, tendo em vista a condição social da autora, o 

potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta 

Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70074903402, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/09/2017).”. 

(Destaquei). No que concerne à reparação do dano, em se tratando o 

vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, imperioso o 

reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a comprovação do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante teve o seu nome negativado de forma indevida perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, àquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, conforme súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no que tange a existência de outra negativação em 

nome da Reclamante, conforme pode ser facilmente visualizado no 

comprovante de restrição anexo à inicial. Embora o apontamento adicional 

efetivado pela credora “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” não seja 

preexistente à anotação debatida na presente demanda (o que, por si só, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ), entendo que o mesmo não 

pode ser simplesmente ignorado, pois, detém importância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima 

mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, o fato de existir outra anotação em nome da 

Reclamante e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

presentes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir 

da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação da anotação 

creditícia (11/04/2016). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 13 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013322-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013322-23.2019.8.11.0002 Reclamante: Lourival Rosa Filho 

Reclamado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos 

NPL Ipanema III - Não Padronizado SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a presente lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico inicialmente a necessidade de 

tecer algumas considerações acerca da ausência injustificada do 

Reclamante em audiência conciliatória. Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, alguns dias 

antes da realização da audiência de conciliação, o Reclamado anexou sua 

defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos a comprovar 

o vínculo existente com o Demandante, dentre eles: instrumento contratual, 

documento pessoal, nota fiscal e ainda, uma certidão comprobatória de 

cessão de crédito. A meu ver, tudo indica que, após tomar conhecimento 

prévio das provas apresentadas pelo Reclamado, o Reclamante 

voluntariamente deixou de comparecer à sessão de conciliação realizada 

nos autos e o pior, até a presente data não apresentou nenhum argumento 

para tentar justificar a sua ausência. Nota-se neste Juizado um elevado 

número de processos, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência 

de conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da 

Contestação (anexada antes da audiência de conciliação e com contrato 

assinado), fazendo emergir o seu desrespeito com o Poder Judiciário, bem 

como, com a parte que foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos 

fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde 

astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte 

autora nas audiências de conciliação. In casu, reitero que, de forma 

maliciosa, após a apresentação da contestação pelo Reclamado, o 

Reclamante deixou de comparecer à sessão de conciliação e não acostou 

nenhuma manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo qual, 

este juízo terá o mesmo rigor das situações objetos do Enunciado 90 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Por essas razões, ante 

a evidente litigância de má-fé por parte do Reclamante, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do 

mérito da demanda. Do Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao pleitear um crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

816,86. No entanto, o Autor informou que jamais utilizou de crédito 

fornecido pelo Reclamado, motivo pelo qual, acredita ter sido vítima de uma 

fraude. Por entender que foi negativado indevidamente e ainda, que tal 

fato lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado 

esclareceu que a pendência debatida na lide foi originalmente contraída 

pelo Reclamante junto à uma das lojas do grupo “Via Varejo” (Casas Bahia 

e Ponto Frio), bem como, que a dívida em questão lhe foi posteriormente 

cedida por intermédio de um contrato de cessão de crédito firmado junto 

ao referido grupo (cedente). O Reclamado defendeu que, em decorrência 

do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu 

direito de cobrança, não havendo de se falar na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

postulou pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, de todo o acervo documental colacionado aos autos, 

entendo que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Inicialmente, no tocante ao vínculo existente entre os litigantes, tenho que 

o mesmo restou devidamente comprovado, haja vista que, segundo consta 

da “CERTIDÃO” anexa ao ID nº 25732290, a dívida questionada pelo 

Reclamante foi objeto de um contrato de cessão de crédito firmado (em 

22/10/2018) entre o Reclamado (cessionário) e o grupo “Via Varejo S/A.” 

(cedente), passando o Réu, desde então, a figurar legalmente na 

qualidade de credor da pendência outrora inadimplida pelo Postulante. De 

suma importância consignar que, além de comprovar a regularidade da 

cessão de crédito, o Reclamado igualmente comprovou o vínculo jurídico 

outrora estabelecido entre o Reclamante e uma das empresas (qual seja, 

“Casas Bahia”) do referido grupo cedente, bem como, esclareceu 

precisamente a origem da dívida que culminou no apontamento submetido 

à apreciação deste juízo. No que se refere ao vínculo negocial outrora 

estabelecido entre o consumidor e uma das empresas do grupo “Via 

Varejo S/A.” (cedente), entendo que o mesmo restou devidamente 

comprovado, pois, o Reclamado (cessionário) foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: - 

instrumento contratual (“Contrato de Venda Financiada”) devidamente 

assinado; - “Cédula de Identidade”; - “Ficha para Aprovação de Crédito” 

emitida pela empresa Casas Bahia ( “Via Varejo”) e ainda, devidamente 

assinada; - “Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total” assinada; - 

telas sistêmicas e ainda, históricos de anotações restritivas. Oportuno 

consignar que as assinaturas lançadas nos documentos supracitados 

guardam notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos 

à exordial, motivo pelo qual, tenho que não subsiste nenhuma dúvida 

acerca da regularidade da relação anteriormente estabelecida entre o 

Reclamante e a empresa vinculada ao grupo cedente. Ademais, consigno 

que a Cédula de Identidade apresentada pelo Reclamado é exatamente o 

mesmo documento que instruiu a petição inicial, bem como, o endereço 

registrado no instrumento contratual é a mesma localidade indicada pelo 

Reclamante como sendo a sua residência, o que apenas fortalece a lisura 

do vínculo contratual (mantido originalmente junto ao grupo cedente). Como 

se não bastasse, extrai-se das telas sistêmicas anexadas à defesa (cuja 

idoneidade somente está sendo levada em consideração e decorrência da 

apresentação do farto acervo documental alhures mencionado) que o 

Reclamante promoveu o pagamento de 03 (três) prestações devidas ao 

grupo cedente, o que, definitivamente, não condiz com o perfil de um 

eventual fraudador. Já no que diz respeito à dívida (objeto da cessão de 

crédito) debatida nos autos, entendo que a mesma teve a sua origem 

devidamente esclarecida. Consoante pode ser facilmente verificado no 

instrumento contratual (“Contrato de Venda Financiada” nº 21 1632 

0031.439-3) anexo à defesa, o Reclamante financiou a importância de R$ 

633,15 (seiscentos e trinta e três reais e quinze centavos) junto ao grupo 

cedente (“Via Varejo S/A.”), bem como, assumiu a responsabilidade de 

promover o pagamento de 11 (onze) prestações no importe de R$ 83,85 

(oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), cujo vencimento inicial 

estava previsto para 03/03/2017. Todavia, em que pese o compromisso 

assumido, bem como, o fato de ter realizado o pagamento das 03 (três) 

primeiras parcelas do financiamento aderido, o conjunto de provas 

anexado aos autos leva este juízo a crer que o Reclamante se quedou 

inerte em realizar os pagamentos que se faziam necessários a partir da 

prestação vencida em junho/2017, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Diante das provas vinculadas à contestação, não 

tenho dúvidas de que o Reclamante, embora tivesse mantido relação 

negocial junto ao grupo cedente (Via Varejo), não honrou os pagamentos 

que se faziam necessários. Conseguintemente, tendo a dívida inadimplida 

sido regularmente cedida ao Reclamado, bem como, não tendo o 

Postulante se dignado em apresentar os competentes comprovantes de 

pagamento, reitero que a negativação submetida a apreciação deste juízo 

goza de legitimidade. Portanto, com supedâneo nos argumentos acima 

destacados, entendo que o Reclamado apenas exerceu o seu regular 

direito de credor (artigo 188, I, do Código Civil), não havendo como ser 

reconhecida qualquer falha na prestação dos seus serviços ou ainda, 

como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito. A fim de respaldar toda a 

fundamentação exarada no presente decisum, seguem abaixo, por 

analogia, alguns posicionamentos jurisprudenciais: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA APELANTE. ART. 290 DO CC/2002. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO PROVIMENTO. O STJ 

firmou entendimento de que a ausência de notificação do devedor acerca 

da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não conduz à 
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inexigibilidade da dívida, sendo, ainda, facultado ao novo credor praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Comprovado que 

apelante possuía vínculo jurídico com o Cartão Marisa e que os créditos 

em favor desta última foram cedidos à apelada que se sub-rogou no direito 

de cobrança da dívida inadimplida e procedeu à negativação dos dados 

cadastrais da autora em exercício regular de direito, de rigor a 

manutenção da improcedência do pedido. Precedentes desta Corte. 

Recurso não provido. (TJ-BA - APL: 05637154820178050001, Relator: 

Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/05/2019).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA E 

RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. (...). No caso telado, restou devidamente comprovada pela parte 

requerida a origem da dívida, bem como a cessão de crédito, conforme 

documentação juntada... nas fls. 49-59, evidenciando o inadimplemento da 

dívida junto Banco do Brasil S.A. e a regular inscrição negativa do nome 

da parte autora. Ao adquirir os créditos da instituição financeira, a 

securitizadora tem obrigação de exigir a comprovação da existência e da 

regularidade da dívida antes de promover a inclusão do nome consumidor 

nos órgãos de proteção, providência adotada pela demandada. Assim, 

considerando que a empresa ré logrou êxito em demonstrar a regularidade 

do débito adquirido e levado a registro negativo, evidenciada está a 

legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência dos pedidos e a 

manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70080703267 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

28/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

considerando que o Reclamado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus 

probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar as pretensões 

(indenizatória e declaratória) consignadas na exordial. - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pelo Reclamado e ainda, o 

fato de o Reclamante convenientemente não ter comparecido na sessão 

conciliatória (tampouco apresentado alguma justificativa para a sua 

ausência), tenho que o mesmo, intencionalmente (ciente da existência da 

cessão de crédito noticiada pelo Réu, bem como, que de subsistiam 

débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito 

de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, 

do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto 

pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inicial como 

sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

inerentes à cessão de crédito outrora firmada junto ao grupo “Via Varejo”, 

possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem 

como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove 

por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época 

do efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento 

das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), 

bem como, DETERMINO à Secretaria deste Juizado Especial para 

providenciar a retificação do polo passivo no sistema PJE, a fim de fazer 

figurar como Réu o “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO” (CNPJ nº 

26.405.883/0001-03). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença 

para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de 

dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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PROCESSO Nº: 1015639-91.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARIA DO 

CARMO RODRIGUES. PARTE RÉ: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S.A E PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Em síntese, a parte autora informou que é moradora 

do Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, alegou que em 

07/11/2016, ocorreu do vazamento de gás nas tubulações no imóvel, que 

em decorrência do problema alegou que ficou do dia 21/11/2016 até o dia 

18/12/2016 sem o fornecimento do gás. Alegou que a tubulação de gás 

passava embaixo da sua vaga de garagem, ficando a mesma todos esses 

dias estacionando em vagas de vizinhos, e diversas vezes tendo que 

deixar seu carro na rua lateral do condomínio, pois o mesmo não possui 

vagas para visitantes. Alegou, ainda, que teria sofrido risco de morte, uma 

vez que teria ocorrido um princípio de explosão, o qual foi percebido por 

todos os moradores do condomínio, porquanto era que era possível sentir 

o forte cheiro de gás, principalmente na sua torre onde começou o 

vazamento. A parte autora nos pedidos requereu a reparação em danos 

morais. A defesa se opôs aos fatos e pedido, alegou que não tem 

qualquer responsabilidade em relação ao vazamento, e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Fica dispensado o Relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir, tendo em vista 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno 

se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

2. FUNDAMENTAÇÃO Prejudicial de Mérito Quando a pretensão do 

consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo 

prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo 

decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de 

prescrição que no caso é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, pois 

o  i l í c i t o  d e c o r r e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  c o n t r a t u a l . 

( h t t p s : / / w w 2 . s t j . j u s . b r / p r o c e s s o / r e v i s t a / d o c u m e n t o / m e d i a d o / ?

componente=ATC&sequencial=95856088&num_registro=201102118907&d

ata=20190523&tipo=5&formato=PDF). Mérito O presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 

enquadra-se como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Dá detida análise 

dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos comunicações 

do condomínio, que atestam os vazamentos de gás, trouxe ainda 

fotografias que atestam a vistoria da empresa de gás. A parte autora 

provou que é proprietária do imóvel conforme o contrato de promessa de 
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compra e venda apresentado no id. Num. 25320484 - Pág. 2. Do laudo do 

profissional engenheiro, elaborado em 2017, constatou-se os vícios nas 

tubulações de gás GLP. (Id. Num. 25320482 - Pág. 11). Diante do conjunto 

fático probatório, é evidente o vício na prestação do serviço, pois a parte 

autora suportou diversos dias sem o serviço essencial de gás, em 

decorrência das falhas nas tubulações do imóvel. Ademais, o vício no 

serviço ocasionou transtornos na rotina da parte autora, além de acarretar 

risco de saúde e na segurança. Diante dos fatos, oportuno citar o artigo 

6º, I, do CDC, o qual ressalta que são direitos básicos do consumidor a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos. O referido dispositivo é a cláusula geral de 

responsabilidade civil no CDC. Quando houver dano, a responsabilidade 

será de ordem objetiva, pois o fornecedor responderá pelos danos que 

proporcionar independentemente da aferição da culpa. Sendo assim, não 

provado qualquer causa de excludente de responsabilidade capaz de 

romper o nexo causal entre a conduta e o dano, é manifesto a 

responsabilidade da empresa ré, tendo em vista que é a executora das 

obras no imóvel. O Art. 6º, inciso I, do CDC, atesta que são direitos 

básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos. Insta assentar que tratando-se de 

vício no serviço ou no produto há solidariedade entre todos os envolvidos 

com o fornecimento, conforme a inteligência do artigo 18 e 20 do CDC. O 

artigo 186 do Código Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. No caso em 

tela, o dano moral decorre da importunação que o vício causou no 

cotidiano da parte autora, posto que por diversos dias a consumidora 

ficou sem utilizar o serviço essencial de gás canalizado. Compete a ré agir 

com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço 

contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de 

boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou transtornos 

e aflições, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No 

mesmo sentido, caminhou o julgado: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS EM PRÉDIO 

RESIDENCIAL E UNIDADES AUTÔNOMAS. RESPONSABILIDADE DA 

CONSTRUTORA. RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. 

DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. Situação dos autos onde o 

contexto probatório demonstra os fatos constitutivos da pretensão 

indenizatória deduzida pela autora, consubstanciado nos riscos a sua 

saúde e integridade física, além do temor e transtornos vivenciados em 

decorrência do vazamento no sistema de distribuição de gás ocorrido no 

prédio onde reside. Responsabilidade da demandada porque construtora 

responsável pela edificação do prédio, cuja execução deficiente do 

serviço permitiu grande vazamento de gás, o que, inclusive, determinou a 

intervenção do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, bem dimensionando 

os riscos, exposição à saúde e abalo a que restou submetida a parte 

autora. Dano moral in re ipsa. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 

Comporta majoração o valor da indenização para R$ 5.000,00, diante das 

peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVERAM O 

APELO DA DEMANDADA. (Apelação Cível Nº 70076961861, Nona Câmara 

Cível,... Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 16/05/2018). O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Por essas 

razões e diante da responsabilidade objetiva, deve a parte ré reparar os 

danos morais. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” Em decorrência da fundamentação já exposta, 

declaro que não qualquer elemento que configure litigância de má-fé pela 

parte autora. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, 

afastada a prejudicial de mérito, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1) condenar a parte ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da 

citação; 2) conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE 

G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013513-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013513-68.2019.8.11.0002 Promovente: MARIA JOSE DA 

COSTA DA SILVA Promovido: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

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

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito: A priori, determino de ofício a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Alega a parte autora que comprou uma Lavadora de roupas Plus 

4.5KG C/TIMER BC, 127V, MILLER, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), todavia, a venda está constando 03 (três) parcelas a mais sendo 

um total de 09 parcelas de valor de R$ 154,46 – que no ato da compra 

embutiram 03 cursos online e garantia estendida ao quais não tinha a 

intenção de adquirir, alega que tentou resolver a questão de maneira 

administrativa porém não obteve êxito. Ao final pleiteia pela restituição em 

dobro, e indenização por dano moral a ser arbitrado pelo juízo. Contesta a 

parte requerida, e sustenta que a autora na data de 22/08/2018, comprou 

uma Lavadora Plus 4,5KG C/Timer BC 127V, Mueller, sendo que o produto 

foi comprado pelo valor de R$ 728,16 – e que foi adquirida a garantia 

estendida no valor de R$ 171,00 e mais 03 cursos online no valor de R$ 

49,90, sendo financiado pelo banco Bradesco em 09 parcelas de R$ 

159,89. É ônus de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu 

direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I do NCPC/15. No caso, cabia à 
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requerente ter demonstrado de forma inequívoca que não concordou com 

a contratação do seguro, pelo qual pagou. Todavia, não se desincumbiu 

de tal ônus. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a 

caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns 

requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a contratação 

estava condicionada à contratação do seguro e/ou demais produtos que 

por ventura sejam oferecidos pelas empresas, o que não está 

comprovado no caso dos autos. A empresa Reclamada juntou em seu 

contestação os seguintes documentos: - Nota fiscal no valor de R$ 728,16 

(ID 25451283) - Contrato de adesão (também juntado na petição inicial) - 

Bilhete de seguro e garantia estendida (assinado) - Venda de curso online 

(assinado) A parte autora não apresentou impugnação à contestação. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ART. 30, I, 

DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 

DIREITO DA PARTE AUTORA. Ainda que invertido o ônus da prova, tal não 

exonera a autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito, o 

que não ocorreu. Não houve a mínima prova de que a venda do produto 

teria sido condicionada à aquisição da garantia estendida contratada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 70043431808, 9ª Câmara 

Cível do TJRS, Rel. Marilene Bonzanini Bernardi. j. 14.09.2011, DJ 

19.09.2011). TJMG-377938) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO - APLICAÇÃO DO CDC - TAC - LEGALIDADE - TAXA DE 

SERVIÇO DE TERCEIROS - ILEGALIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA - VENDA CASADA - AUSÊNCIA DE PROVA - TARIFAS DE 

INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

COM A PROMOTORA DE VENDAS - ILEGALIDADE - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC. O entendimento doutrinário e 

jurisprudencial dominante é no sentido de que se aplica aos contratos 

bancários o Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de taxa de 

abertura de crédito (TAC), quando dos contratos que envolvam a 

concessão de crédito, é destinada à remuneração do financiador pelos 

custos decorrentes da contratação, sendo, portanto, lícita, desde que 

prevista expressamente no contrato. É abusiva a cobrança da taxa 

denominada "serviços de terceiros", pois, além de não haver nenhum 

respaldo legal, é totalmente genérica e não especifica quais seriam os 

serviços efetivamente prestados. Para que seja reconhecida a existência 

de venda casada, mostra-se necessária a prova do condicionamento da 

contratação do financiamento à contratação do referido seguro, ou seja, 

que a contratação do crédito somente seria levada a cabo se houvesse a 

pactuação do seguro. Ausente esta prova, cujo ônus incumbia à parte 

autora, descabe falar na nulidade da contratação do seguro ou em venda 

casada. É abusiva a cobrança das tarifas de inclusão de gravame 

eletrônico e de ressarcimento de despesas com a promotora de vendas, já 

que consta a imposição de uma parte à outra de obrigação pelo 

ressarcimento de suas próprias despesas, as quais são expendidas tão 

somente com a intenção de reduzir os riscos de sua atividade. Nos termos 

do art. 21 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, 

serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre 

eles os honorários e as despesas. (Apelação Cível nº 

0061646-74.2010.8.13.0114, 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Valdez Leite 

Machado. j. 09.02.2012, unânime, Publ. 17.02.2012). Ademais, conforme 

demonstrado pelo contrato acostado nos autos, a parte requerente tinha 

plena ciência das cláusulas relativas à contratação dos produtos 

adquiridos, sendo que os documentos juntados estão todos assinados, e 

não foram impugnados pela autora. Destarte, não se caracteriza a venda 

casada e/ou enganosa, não há se falar em danos morais. A imputação da 

responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos 

caracterizadores, quais sejam: o ato ilícito, o nexo de causalidade e a 

lesão ao direito. No caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito, 

inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Pelo exposto, decido pela 

improcedência da pretensão autoral. Determino a retificação do valor da 

causa para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014449-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA COSTA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014449-93.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: CLAUDIA 

DA COSTA PESSOA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCARD S/A. SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que jamais possui débito com a parte ré. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Inicialmente, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, pois, no caso, o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando a pretensão reparatória, considero que o valor da 

causa corresponde R$ 11.186,07 (onze mil cento e oitenta e seis reais e 

sete centavos). Preliminar Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 

do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço 

do proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provado a a legitimidade da inscrição, pois a ré não trouxe aos autos 

qualquer prova que provasse a existência da obrigação por parte da 

autora. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, 

carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 451 de 721



“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.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. TATHYANE G. 

DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014390-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY LORE DE AMORIM BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014390-08.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FANNY 

LORE DE AMORIM PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora 

imputado e mencionou que não assinou contrato que pudesse originar o 

débito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, 

nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja a ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, dessa forma a ausência de comprovante em nome 

próprio não inviabiliza a análise do mérito. Verifica-se que a parte ré arguiu 

ausência de interesse de agir da parte autora, nesse passo oportuno 

salientar que é predominante na jurisprudência que não é necessário o 

esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão 

para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’” 

No caso em tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, 

ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na esfera 

administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito na preliminar suscitada. Por verificar a ausência de complexidade 

da causa dispenso a perícia grafotécnica, já que as provas carreados aos 

autos são suficientes para a resolução da demanda. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, a parte ré defendeu a existência de relação jurídica 

e a legitimidade do débito, a corroborar juntou ao autos contrato assinado, 

documentos de identificação da autora, telas sistêmicas as quais 

registraram alguns pagamentos, históricos de chamadas e faturas da linha 

telefônica móvel. (Id. Num. 26226466 - Pág. 1 e seguintes). Dessa forma, 

as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar 

a relação jurídica e a existência dos débitos. Por consequência, declaro a 

existência do débito e que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

parte reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da parte autora, 

nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Logo, evidente que a parte autora, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte ré 

não tivesse o cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 
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como escudo à litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé, e pela condenação da parte autora ao pagamento de 

multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE 

G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016342-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016342-22-2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MANOEL 

CARMINDO DE ALMEIDA. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Alegou a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, narrou que sempre quitou com suas 

dívidas. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, 

nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja a ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, dessa forma a ausência de do extrato de balcão do 

serviço de proteção ao crédito não inviabiliza a análise do mérito. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, a parte ré defendeu a 

legitimidade do débito, a corroborar juntou ao autos telas sistêmicas as 

quais registraram alguns pagamentos, históricos de chamadas e faturas 

da linha telefônica móvel, as quais não foram impugnadas. [Id. Num. 

27076694 - Pág. 25]. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela 

parte ré são suficiente para provar a legitimidade da inscrição. Esclarecida 

a origem do débito competia a parte autora apresentar os comprovantes 

dos pagamentos para atestar que sempre foi cumpridora de suas 

obrigações, até porque na inicial a relação jurídica não foi negada. Por 

consequência, constato que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a 

litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). Por fim, ressalta-se que o pedido 

contraposto fica vinculado ao valor do objeto da ação. É a fundamentação. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela parcial 

procedência do pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento do débito no valor de R$ 105,54 (cento e cinco reais e 

cinquenta e quatro reais). Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013573-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JULIANA DE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1013573-41.2019.11.0002 PARTE AUTORA: KARLA 

JULIANA DE AMORIM DA SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de 

obrigação de fazer cumulado com declaratória de inexistência de relação 

jurídica com indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora 

imputado e negou a relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos 

apresentados na inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas 

faturas decorrentes da prestação do serviço, o que causou os 

apontamentos nos serviços de proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Incialmente, alega a parte ré a suposta violação do artigo 

320 do CPC, nesse passo oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja a ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, desse modo tanto a ausência 

do extrato de consulta de balcão quanto a ausência comprovante de 

residência em nome próprio não impedem a análise do mérito. Registra-se 
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que a prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno 

se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Insta assentar, que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se 

enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Argumentou a 

parte ré que a parte autora teria inadimplido diversas faturas, ocorre que 

que a tese de defesa da ré baseia-se unicamente em telas sistêmicas, 

provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório quando 

apresentadas de forma isolada, essas provas não podem ser 

consideradas como meio probatório válido para atestar a relação jurídica 

entre as partes. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, deve ser o débito declarado 

inexistente, por consequência a retirada do nome do autor das empresas 

de restrição ao crédito é medida que se impõe. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa. Ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama da parte consumidora, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a 

inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 2.000 (dois mil reais), com correção monetária, indexado pelo 

INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 4) conceder 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no 

PROJUDI. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA 

MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015355-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZANIR GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015355-83.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: LOUZANIR 

GONCALVES FARIAS. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A). 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação 

declaratório de inexistência de débito com indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida 

em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Na contestação, a 

parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial, alegou que a 

parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes da prestação do 

serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de proteção ao 

crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Insta assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como 

destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte 

autora teria inadimplido diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa 

da ré baseia-se unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e 

desprovidas de qualquer valor probatório quando apresentadas de forma 

isolada, essas provas não podem ser consideradas como meio probatório 

válido para atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar 

cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de 

documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese 

de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, 

mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte 

ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 454 de 721



serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa. Ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama da parte consumidora, 

direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento 

jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo 

único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o 

dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade 

da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexistência do 

débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição 

imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) 

condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 2.000 

(dois mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (art. 

398 do CC e Súmula 54 do STJ). 4) conceder à parte autora os benefícios 

da Justiça Gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015554-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015554-08.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JOSIAS DA 

SILVA LOPES. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 

1.SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de obrigação de fazer 

cumulado com declaratória de inexistência de relação jurídica e om 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora imputado e negou a 

relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Incialmente, alega 

a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno 

salientar que documentos indispensáveis à propositura da demanda são 

aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda, 

desse modo a ausência do extrato de consulta de balcão não impede a 

análise do mérito. Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte autora teria inadimplido 

diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa da ré baseia-se 

unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de 

qualquer valor probatório quando apresentadas de forma isolada, essas 

provas não podem ser consideradas como meio probatório válido para 

atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Não obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o 

Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outras 

inscrições em nome da parte autora. (ID.Num. Num. 25270678 - Pág. 3). O 

Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. No 

caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores 

a indenização por danos morais não é devida, pois entende-se que nesse 

caso não haveria abalo moral a justificar reparação. Sendo assim, não há 

no caso em comento ofensas a serem reparadas, incabível a reparação 

por danos morais. Insta salientar que a existência de discussão judicial a 

respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que 

somente ocorre com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, 

determinando-se a exclusão definitivo Os órgãos de proteção devem ser 

portadores de informações verdadeiras, pelo que a mera ação para 

discutir apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o 

entendimento sumulado. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexistência do 

débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição 

imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) 

conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual 

recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. TATHYANE G. DA MATTA. 

Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 
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Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014437-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER WEIDEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014437-79.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VANDER 

WEIDEN DA SILVA. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de obrigação de fazer 

cumulado com declaratória de inexistência de relação jurídica com 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora imputado e negou a 

relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Incialmente, alega 

a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno 

salientar que documentos indispensáveis à propositura da demanda são 

aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda, 

desse modo tanto a ausência do extrato de consulta de balcão quanto a 

ausência comprovante de residência em nome próprio não impedem a 

análise do mérito. Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte autora teria inadimplido 

diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa da ré baseia-se 

unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de 

qualquer valor probatório quando apresentadas de forma isolada, essas 

provas não podem ser consideradas como meio probatório válido para 

atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa. Ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama da parte consumidora, 

direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento 

jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo 

único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o 

dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade 

da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexistência do 

débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição 

imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) 

condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000 

(seis mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, contabilizada 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (art. 

398 do CC e Súmula 54 do STJ). 4) conceder à parte autora os benefícios 

da Justiça Gratuita em eventual recurso; Opino pela improcedência do 

pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013620-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BAYLAO DE MORAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1013620-15.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ODAIR 

BAYLÃO DE MORAIS JUNIOR. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida com uma 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Aduziu que desconhece o débito que lhe fora imputado e negou a relação 

jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Em 

preliminar, alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, 

nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja a ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, desse modo a ausência do extrato de consulta de 

balcão não é capaz de impedir a análise do mérito. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta 

assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte 

autora teria inadimplido diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa 

da ré baseia-se unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e 

desprovidas de qualquer valor probatório quando apresentadas de forma 

isolada, essas provas não podem ser consideradas como meio probatório 

válido para atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar 

cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de 

documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese 

de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, 

mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte 

ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa. Ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama da parte consumidora, 

direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento 

jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo 

único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o 

dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade 

da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. (ID.Num. 24406825 - Pág. 1.). Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a 

inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 2.000 (dois mil reais), com correção monetária, indexado pelo 

INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 4) conceder 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; 

Opino pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010885-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1010885-09.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ELISABETE 

DOS SANTOS ALMEIDA. PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de obrigação de 

fazer cumulado com declaratória de inexistência de relação jurídica com 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora imputado e negou a 

relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Incialmente, alega 

a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno 

salientar que documentos indispensáveis à propositura da demanda são 

aqueles cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda. 
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Outrossim, o extrato de consulta foi extraído do balcão do SPC. 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A controvérsia consiste em verificar 

se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte autora teria inadimplido 

diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa da ré baseia-se 

unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de 

qualquer valor probatório quando apresentadas de forma isolada, essas 

provas não podem ser consideradas como meio probatório válido para 

atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. Não obstante seja a inscrição 

indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista 

a preexistência de outras inscrições em nome da parte autora. (Num. 

24910118 - Pág. 1 e seguintes). O Enunciado da Súmula assevera: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.”. No caso de devedor habitual que 

já possui em seu nome inscrições anteriores a indenização por danos 

morais não é devida, pois entende-se que nesse caso não haveria abalo 

moral a justificar reparação. Sendo assim, não há no caso em comento 

ofensas a serem reparadas, incabível a reparação por danos morais. Insta 

salientar que a existência de discussão judicial a respeito das demais 

inscrições não as torna ilegítimas, situação que somente ocorre com a 

decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, determinando-se a 

exclusão definitivo Os órgãos de proteção devem ser portadores de 

informações verdadeiras, pelo que a mera ação para discutir 

apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o entendimento 

sumulado. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexistência do débito; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição imposta no 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência da reparação por danos morais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015558-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CRISTIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015558-45.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: KARINE 

CRISTIAN SOUZA SILVA. PARTE RÉ: OI S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS A parte autora propôs ação de inexistência de débito com 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora imputado e negou a 

relação jurídica. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial, alegou que a parte autora inadimpliu diversas faturas decorrentes 

da prestação do serviço, o que causou os apontamentos nos serviços de 

proteção ao crédito. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta 

assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte 

autora teria inadimplido diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa 

da ré baseia-se unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e 

desprovidas de qualquer valor probatório quando apresentadas de forma 

isolada, essas provas não podem ser consideradas como meio probatório 

válido para atestar a relação jurídica entre as partes. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por 

consequência a retirada do nome do autor das empresas de restrição ao 

crédito é medida que se impõe. Não obstante a inscrição indevida, não é 

possível verificar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, 

já que a espécie do extrato apresentado não é o documento oficial do 

SPC/SERASA, logo, não oferece segurança para saber se há outras 

inscrições preexistentes, já que não apresenta de forma completa o 

histórico de inscrições no nome da parte autora. (ID. Num. 25273340 - Pág. 

7.). Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial 

para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ, e no caso a 

parte autora não provou. Em face disso, incabível a reparação por danos 

morais, pois neste ponto a parte autora não faz prova suficiente do fato 

constituinte do seu direito, já que deixou de juntar aos autos o extrato 

oficial dos serviços de proteção ao crédito. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexistência do débito; 2) determinar 

que a parte ré efetue o cancelamento da restrição imposta no nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte autora 

os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; Opinar pela 

improcedência da reparação por danos morais. Opinar pela improcedência 

do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Várzea 

Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 
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C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016727-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CONCEICAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016727-67.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JANAINA 

CONCEIÇÃO GONÇALVES. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de 

inexistência de débito com indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e que não 

consumiu os serviços cobrados pela parte ré. Nos pedidos requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Preliminar Em 

preliminar, alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, 

nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja a ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, não se confundindo com documentos 

indispensáveis à vitória do autor, logo, a ausência do extrato de balcão do 

serviço de proteção ao crédito, não obsta a análise do mérito. Mérito Insta 

assentar, que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Constata-se que não foi defendida a 

legitimidade da inscrição, sendo assim, deve ser o débito declarado 

inexistente, por consequência a retirada do nome do autor das empresas 

de restrição ao crédito é medida que se impõe. Não obstante a inscrição 

indevida, não é possível verificar se a parte autora possui outras 

inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é o 

documento oficial do SPC/SERASA, logo, não oferece segurança para 

saber se há outras inscrições preexistentes, uma vez que não apresenta 

de forma completa o histórico de inscrições no nome da parte autora. 

(ID.Num. 25784216 - Pág. 1.) Provar a inexistência de inscrições 

preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado 

da Súmula 385 do STJ, e no caso a parte autora não provou. Em face 

disso, incabível a reparação por danos morais, pois neste ponto a parte 

autora não faz prova suficiente do fato constituinte do seu direito, já que 

deixou de juntar aos autos o extrato oficial dos serviços de proteção ao 

crédito. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a 

inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) conceder à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita em eventual recurso; Opinar pela improcedência da reparação por 

danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE 

G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014482-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014482-83.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARINO 

FRANCISCO DA SILVA JUNIOR. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A parte autora propôs ação de 

inexistência de débito com indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito. Nos 

pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Mérito Insta assentar, que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se 

enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Constata-se que 

não foi defendida a legitimidade da inscrição, sendo assim, deve ser o 

débito declarado inexistente, por consequência a retirada do nome do 

autor das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Não 

obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da 

Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outras inscrições em 

nome da parte autora. (ID.Num. 22825941 - Pág. 7). O Enunciado da 

Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. No caso de 

devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores a 

indenização por danos morais não é devida, pois entende-se que nesse 

caso não haveria abalo moral a justificar reparação. Sendo assim, não há 

no caso em comento ofensas a serem reparadas, incabível a reparação 

por danos morais. Insta salientar que a existência de discussão judicial a 

respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que 

somente ocorre com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, 

determinando-se a exclusão definitivo Os órgãos de proteção devem ser 

portadores de informações verdadeiras, pelo que a mera ação para 

discutir apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o 

entendimento sumulado. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

1) declarar a inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita em eventual recurso; Opinar pela improcedência da 

reparação por danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 
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da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015442-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015442-39.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MICAELA 

LEMES DE MORAES. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que não contratiu o débito em lide. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Alegou-se a revelia 

da parte ré por suposta ausência de carta de preposição com poderes 

especiais, tal afirmação não corresponde com a realidade, visto que a 

carta de preposição foi juntada no ID. Num 26321635 - Pág.1. Preliminar 

Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o 

extrato de consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito 

não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do 

mérito, portanto tem-se por rejeitada a preliminar. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provado a a legitimidade da 

inscrição, pois a ré não trouxe aos autos qualquer prova que provasse a 

existência da obrigação por parte da autora. Compete a ré apresentar 

cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de 

documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese 

de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, 

mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte 

ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 

É incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. TATHYANE G. 

DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016558-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON PESSOA ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016558-80.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: WALISSON 

PESSOA ALVES. PARTE RÉ: OI S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

A parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais. Relatou a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome nos serviços 

de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe fora 

imputado e negou ter solicitado serviços da ré. Nos pedidos requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos 

fatos e pedidos apresentados na inicial, alegou que a parte autora 

inadimpliu diversas faturas decorrentes da prestação do serviço, o que 

causou os apontamentos nos serviços de proteção ao crédito. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Em preliminar, alegou a parte ré a 

suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno salientar 

que documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles 

cuja a ausência impede o julgamento do mérito da demanda, desse modo a 

ausência do extrato de consulta de balcão não é capaz de impedir a 

análise do mérito. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Argumentou a parte ré que a parte autora teria inadimplido 

diversas faturas, ocorre que que a tese de defesa da ré baseia-se 

unicamente em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de 

qualquer valor probatório quando apresentadas de forma isolada, essas 

provas não podem ser consideradas como meio probatório válido para 

atestar a legitimidade da inscrição. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, deve ser o débito declarado inexistente, por consequência a 

retirada do nome do autor das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a 

reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos 

morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa. Ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama da parte consumidora, 

direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento 

jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo 

único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o 

dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade 

da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. (ID.Num. 24406825 - Pág. 1.). Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a 

inexistência do débito; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento 

da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes; 3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no 

valor de R$ 6.000 (seis mil reais), com correção monetária, indexado pelo 

INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a 

partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 4) conceder 

à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso; 

Opino pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014161-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: JOSÉ 

RAIMUNDO CORREIA. PARTE RÉ: BANCO LOSANGO S.A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que não fez nenhuma compra a prazo perante 

a ré. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 
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documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Alegou-se a revelia da parte ré por suposta ausência de carta de 

preposição com poderes especiais, tal afirmação não corresponde com a 

realidade, visto que a carta de preposição foi juntada no ID. Num 26321635 

- Pág.1. Preliminar Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse 

de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

defendida a legitimidade da inscrição. Sendo assim, a retirada, por 

definitivo, do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é 

medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano 

moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados 

daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, 

visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve 

um risco inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso 

adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais 

rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação 

por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. TATHYANE G. 

DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015494-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN KELLY PONCIANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015494-35.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VIVIAN 

KELLY PONCIANA SANTOS. PARTE RÉ: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMÉTICOS. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrições indevidas em 

seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Aduziu que desconhece 

os débitos que lhe foram imputados. Nos pedidos, requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos 

apresentados na inicial e defendeu a legitimidade das inscrições. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Compulsando os autos verifica-se que a 

parte autora formulou pedido de desistência da ação, alegando a 

necessidade da perícia grafotécnica. Entretanto, a parte ré já havia sido 

citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive juntando 

documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida em 

cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a 

legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a 

alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “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”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 
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Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). Entretanto, para 

adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados Especiais, no 

concernente a observância aos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, disposto no art. 2º da 

Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu para 

manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o reclamado 

já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido inicial ser 

julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da parte 

autora, e passo a decidir a lide. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Em 

relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa 

que acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 

99, §3º do CPC, preleciona que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma 

rejeito a preliminar suscitada. Quanto ao interesse de agir, esta condição 

da ação esta intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional, 

ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina 

jurisdicional, neste momento não se analisa se o autor tem efetivamente o 

direito que alega ter, porque este tema é pertinente ao mérito. Em regra, 

havendo lesão ou ameaça de lesão a direito haverá interesse de agir, em 

face dessas razões afasto a preliminar em epígrafe. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, 

visto que foi juntado aos autos contrato assinado pela parte autora, 

documentos pessoais, fotografia da parte autora, recibos de entregas 

assinados, boletos e documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas. 

(id Num. 26418743 - Pág. 1 e seguintes). Dessa forma, as provas trazidas 

aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e 

a existência dos débitos. Por consequência, declaro a existência do débito 

e que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de 

forma indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício 

regular do direito. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Com efeito, nos 

termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido contraposto nos 

limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má fé 

da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando observa-se a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a relação jurídica 

com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela procedência do pedido contraposto para condenar a 

parte autora a pagar os débitos nos valores de 193,68 (cento e noventa e 

três reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 21/01/2019, e 

R$ 193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) com 

vencimento em 20/02/2019, e no valor de R$ 97,12 (noventa e sete reais e 

doze centavos) com vencimento em 01/02/201, acrescidos de correção 

monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por 

cento), ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento. Opino, por 

fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da 

parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor 

corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

FIXO em 10% (dez por cento), do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, 

II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a Excelentíssima 

Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015412-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY SALVATIERRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015412-04.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: DARLEY 

SALVATIERRA DE CAMPOS. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória 

por inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, alegou o desconhecimento do débito e 

afirmou que não possui relação jurídica com a parte requerida. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Atesto que 

inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

portanto rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia consiste em verificar se 

há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso 

é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provado a a legitimidade da inscrição, já que as 

provas carreados aos autos são baseadas exclusivamente em telas 

sistêmicas. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 
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exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, porquanto a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Por fim, pontua-se que não deve incidir o Enunciado da Súmula 

385 do STJ no caso em comento, já que na sentença proferida nos autos 

1012613-85.2019.8.11.0002, foi reconhecida a ilegitimidade da primeira 

inscrição em nome da parte autora. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

H a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014443-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014443-86.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: DÉBORA 

NUNES ESPERIDIÃO. PARTE RÉ: NATURA COSMÉTICOS S.A. SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Afirmou desconhecer a dívida em questão, uma vez 

que sempre cumpriu com suas obrigações. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em 

preliminar, a parte ré alegou sua ilegitimidade passiva, no entanto a 

preliminar não deve prosperar, uma vez que foi a ré que incluiu o nome da 

parte autora no serviço de restrição ao crédito, dessa forma é parte 

legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que foi apresentado aos autos documento pessoal da parte 

autor, ficha cadastral, notas ficais e telas sistêmicas que comprovam a 

existência do débito. (Id.Num. 25949882 - Pág. 9, Num. 25950101 - Pág. 1 

e seguintes). Observa-se que a parte autora na inicial não negou a 

relação jurídica, dessa forma esclarecida a origem do débito competia a 

parte autora apresentar provas para demonstrar que sempre cumpriu com 

seus encargos, no entanto assim não procedeu ficando no campo das 

meras alegações. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré 

são suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos 

débitos. Por consequência, declaro a existência do débito e que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Por fim, ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 
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HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013622-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUCIANO DOS SANTOS HORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1013622-82.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: BRUNO 

LUCIANO DOS SANTOS HORTIZ. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar a legítima existência do 

débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011059-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1011059-18.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: BENEDITA 

CONCEIÇÃO DA SILVA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 
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proteção ao crédito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência 

do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

logo oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 

355, I, do CPC. Preliminar Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de 

interesse de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar a legítima existência do débito. Sendo assim, 

a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é 

medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano 

moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados 

daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, 

visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve 

um risco inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso 

adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais 

rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação 

por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009893-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAT VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1009893-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FLAT 

VIEIRA FERREIRA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO. SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do 

CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço do 

proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar a 

legítima existência do débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 
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“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.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014471-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014471-54.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAELI 

CAVALCANTE DA SILVA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou não possuir vínculo com a parte ré. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudança no estado de alma do lesado 

decorrentes do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos 

débitos discutidos nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 
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cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014490-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014490-60.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VINICIUS 

JUNIO DE CAMPOS FRANCA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, afirmou que desconhece o contrato e o 

débito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do 

CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço do 

proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Verifica-se que a 

parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse 

passo oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 

in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito'” No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar a legítima existência do 

débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PROCESSO Nº: 1011779-82.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FABIANA 

SANTOS PICOLOMINI ORTEGA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto que inexiste 

afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta 

extraído do balcão do serviço do proteção ao crédito não é documento 

essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, portanto 

rejeito a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar a legítima existência do débito. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.
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PROCESSO Nº: 1015406-94.2019.8.11.0002 POLO ATIVO: RHUAN JUNIOR 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

Dispenso o Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. No caso, há a presença de transação entre as partes no ID. 

Num.Num. 27166701 - Pág. 3. Nota-se que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a homologação do acordo. Com 

efeito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 
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conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza 

de Direito.
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1015508-19.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: ADELSON 

PINHEIRO DA SILVA. PARTE RÉ: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, alegou o desconhecimento do débito e 

afirmou que não teria solicitado contratação de serviço ou produto que 

deu origem ao débito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência 

do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

logo oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 

355, I, do CPC. Preliminar Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de 

interesse de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se 

há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora 

nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se que não foi 

provado a a legitimidade da inscrição, já que as provas carreados aos 

autos são baseadas exclusivamente em telas sistêmicas. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto, verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor. É incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Não obstante seja a inscrição 

indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista 

a preexistência de outras inscrições em nome da parte autora. (Num. 

26618277 - Pág. 9). O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.”. No caso de devedor habitual que já possui em seu nome 

inscrições anteriores a indenização por danos morais não é devida, pois 

entende-se que nesse caso não haveria abalo moral a justificar 

reparação. Sendo assim, não há no caso em comento ofensas a serem 

reparadas, incabível a reparação por danos morais. Insta salientar que a 

existência de discussão judicial a respeito das demais inscrições não as 

torna ilegítimas, situação que somente ocorre com a decisão favorável e o 

efetivo trânsito em julgado, determinando-se a exclusão por definitivo. Os 

órgãos de proteção devem ser portadores de informações verdadeiras, 

pelo que a mera ação para discutir apontamentos anteriores não é 

suficiente para afastar o entendimento sumulado. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino 

pela improcedência da reparação por danos morais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1007271-93.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARCELO 

DA SILVA BERALDO. PARTE RÉ: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a 

parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome 

nos serviços de proteção ao crédito, alegou o desconhecimento do débito 

e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 
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presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. No caso, constata-se que não foi provado a a 

legitimidade da inscrição, já que as provas carreados aos autos são 

baseadas exclusivamente em telas sistêmicas. Compete a ré apresentar 

cópia do contrato de origem entre a cedente e a parte autora devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora. 

Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do 

ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Não obstante seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o 

Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outras 

inscrições em nome da parte autora. (Id. Num. 23821679 - Pág. 8). O 

Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. No 

caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores 

a indenização por danos morais não é devida, pois entende-se que nesse 

caso não haveria abalo moral a justificar reparação. Sendo assim, não há 

no caso em comento ofensas a serem reparadas, incabível a reparação 

por danos morais. Insta salientar que a existência de discussão judicial a 

respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que 

somente ocorre com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, 

determinando-se a exclusão por definitivo. Os órgãos de proteção devem 

ser portadores de informações verdadeiras, pelo que a mera ação para 

discutir apontamentos anteriores não é suficiente para afastar o 

entendimento sumulado. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) determinar que a 

parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta no nome da parte 

autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência da reparação por danos morais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010952-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1010952-71.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: PAMELA 

SOUZA DE ARRUDA. PARTE RÉ: ODORATA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação 

declaratória por inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de proteção ao crédito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em 

preliminar, a parte ré alegou sua ilegitimidade passiva, no entanto a 

preliminar não deve prosperar, uma vez que foi a ré que incluiu o nome da 

parte autora no serviço de restrição ao crédito, dessa forma é parte 

legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que foi apresentado aos autos documento pessoal da parte 

autora, ficha cadastral, notas ficais, recibo assinado de entrega de 

produtos e telas sistêmicas que comprovam a existência do débito. (Id. 

Num. 26510123 - Pág. 1 e seguintes). Observa-se que a parte autora na 

inicial não negou a relação jurídica, dessa forma esclarecida a origem do 

débito competia a parte autora apresentar provas para demonstrar que 

sempre cumpriu com seus encargos, no entanto assim não procedeu 

ficando no campo das meras alegações. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Dessa forma, as provas trazidas aos autos 

pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a 

existência dos débitos. Por consequência, declaro a existência do débito e 

que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de 

forma indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício 

regular do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a litigância 

de má-fé, a mera propositura de ação para questionar a origem do débito 

não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não acolho o 

pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o acesso ao 

poder judiciário direito fundamental previsto na Constituição Federal (5º, 

XXXV). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

TATHYANE G. DA MATTA. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 471 de 721



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014421-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALCIOLI DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AMARO MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA DOS SANTOS OAB - SP367002 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1014421-28.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: VIVIANE 

ALCIOLI DE FRANCA PARTE RÉ: PROLIFE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

EIRELI SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória 

por inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, afirmou não ter contrato os serviços da 

requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, 

o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque a 

tela sistêmica apresentada constitui prova unilateral e não atesta a relação 

jurídica entre as partes. Compete a ré apresentar cópia do contrato, 

devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da 

parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços 

através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de 

gravação. Pelo exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se 

desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014484-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ANÚMERO DO PROCESSO: 1014484-53.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR. PARTE RÉ: OMNI FINANCEIRA 

S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relata a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome, nos 

serviços de restrição ao crédito, aduz que desconhece o débito lhe fora 

imputado. Requereu a parte autora a declaração da inexistência do débito, 

o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, em síntese, a parte se opõe aos pedidos apresentados na 

inicial, narra que a parte autora possui vínculo jurídico decorrente de 

débito foi lhe cedido pela empresa Marisa, eque a obrigação foi inadimplida 

perante o cedente e que o negócio jurídico de origem decorre da 

contratação de cartão de crédito. É o resumo dos fatos relevantes, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 
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fundamentar e a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento deste juízo, oportuno 

se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 

9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito A controvérsia consiste 

em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome 

da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar, que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso em análise, a parte ré juntou ao autos diversas faturas 

do cartão Amanco, contrato assinado pela parte autora, documentos 

pessoais da parte autora. Id. Num. 25953035 - Pág. 1 e seguintes, ID. Num. 

25953039 - Pág. 2). Pontua-se que provada a relação jurídica e 

esclarecida a origem do débito, competia a parte autora trazer aos autos 

provas para demonstrar que cumpriu com seus encargos, ocorre que 

assim não procedeu limitando-se as meras alegações. Diante disso, não 

há dúvidas que a parte autora mantém relação jurídica com a cedente da 

ré, o que assegura declarar a existência do débito e que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. A 

corroborar, o artigo 293 do CC informa que independentemente do 

conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido. A parte autora invoca que não foi 

notificada da inscrição no SPC/Serasa, no entanto a responsabilidade não 

cabe a parte ré e sim ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Em conclusão, 

comprovada a ausência de ato ilícito inviável a reparação por danos 

morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Quanto 

a litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). É a fundamentação, opino. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das 

pretensões contidas na inicial e pela extinção do processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012635-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL DA SILVA LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1012635-46.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAIKEL DA 

SILVA LIMA FERREIRA PARTE RÉ: ITAU UNIBANCO S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que foi 

surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. Aduziu que desconhece o débito que lhe foi imputado. 

Nos pedidos, a parte autora requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial e defendeu a legitimidade e a existência do débito que originou a 

inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Pontua-se 

que inexiste revelia, pois foi juntada carta de preposição com poderes 

especiais no id. Num. 26939058 - Pág. 2. Mérito A controvérsia consiste 

em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome 

da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora, documentos pessoais, extrato da conta corrente telas 

sistêmicas legíveis as quais registraram pagamentos (Id. Num. 26026427 - 

Pág. 6 e seguintes. Id. Num. 26026434 ). Quanto aos pagamentos parciais 

apresentados, destaca-se que terceiros de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que 

retira totalmente a verossimilhança da negativa de contratação. (Id. Num. 

26026434 ). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência dos débitos. 

Por consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a 

litigância de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito 

entre as partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, 

portanto não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane Garcia da Matta Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016774-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CABRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016774-41.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MANOEL 

CABRAL DE ALMEIDA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S.A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Verifica-se que a parte 

ré arguiu ausência de interesse de agir da parte autora, nesse passo 

oportuno salientar que é predominante na jurisprudência que não é 

necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve 

a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a 

inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 

in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito'” No caso em tela, presentes os pressupostos e as 

condições da ação, ainda que a autora não tivesse efetivado o pedido na 

esfera administrativa, isto não poderia levar ao reconhecimento da falta de 

interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim 

rejeito a preliminar suscitada. Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 

321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do 

serviço do proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é 

capaz de afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque aa tela sistêmica apresentadas 

são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete 

a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de 

cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudança no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015394-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA FERNANDA FALCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015394-80.2019.8.11.0002 Promovente: THAIZA 

FERNANDA FALCAO SILVA Promovido: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 
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inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “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”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs a parte requerente ação no 

qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 1.044,18 (mil e quarenta e 

quatro reais e dezoito centavos), pois alega que nunca firmou contrato 

com a empresa Reclamada. A parte requerida contesta a presente ação ID 

26290367, e sustenta que a Autora firmou Cédula de Crédito Bancário, 

que houve a utilização porém não há registros de pagamentos. A 

Reclamada juntou em sua contestação: - Proposta de Adesão ID 26290373 

- Registro fotográfico da autora - Cópia de documentos pessoais (RG e 

CPF) - Recibo de entrega de produtos (assinado) ID 26290375 Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na 

contratação. Ressalta-se que a parte autora poderia ter apresentado 

impugnação à contestação, entretanto, nada manifestou quanto aos 

documentos juntados pela parte requerida, ao invés, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação. No contexto dos autos, verifica-se 

que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis 

que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, documentos esses 

devidamente assinados pela parte requerente demonstrando, assim, que a 

negativação é legítima. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do 

CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade 

processual. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 

pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016053-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016053-89.2019.8.11.0002 Promovente: PEDRO HENRIQUE 

DOS SANTOS Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 
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o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 850,20 

(oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), pois afirma que não 

possui débito algum com a Reclamada. A reclamada em sua contestação 

alega que não houve qualquer vício na prestação de serviço, que o valor 

cobrado foi de forma correta, que a inclusão do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito foi licito. Ao final pugna pela improcedência dos 

pedidos autoral. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ela. In casu, apesar da parte autora 

mencionar em sua inicial que desconhece o débito que ensejou a 

restrição, tenho que a parte Reclamada não conseguiu demonstrar 

minimamente quais os débitos que efetivamente restaram em aberto. A 

Parte Reclamada apresentou contestação genérica e sequer apresentou 

qualquer prova capaz de desconstituir as alegações da autora. No caso, 

cabia à parte requerida fazer prova da origem da dívida, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. 

Tenho que não há como exigir da parte autora a comprovação de 

pagamentos, se nem mesmo a Reclamada especifica de maneira 

inequívoca quais as faturas não foram adimplidas, ou qual o objeto que 

decorreu o valor cobrado. No caso, o banco Reclamado não juntou 

nenhum documento em sua contestação que comprove a relação jurídica 

do autor com a instituição financeira, bem como, a existência de débito. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016049-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE MOURA DIAS (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016049-52.2019.8.11.0002 Promovente: ELIZANGELA DE 

MOURA DIAS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 421,68 

(quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), pois alega 

que não possui débito algum com a Reclamada. Contesta a requerida 

aduzindo que a autora contratou pacote Ilimitado Fixo e Móvel Local, com 

serviços de banda larga e telefonia através de linha telefônica 65 

30581267, que ocasionou a emissão de fatura mensais, sendo que deixou 

de pagar faturas referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro e 

fevereiro de 2019. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. 

Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial 

e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o 

que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à 

contestação: Telas sistêmicas e faturas de consumo. A parte autora não 

apresentou impugnação à contestação. No entanto, não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte autora informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do 

qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou 

documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da 

parte autora. A parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A 

existência da relação contratual entre as partes é fato incontroverso, 

contudo, a parte reclamante não comprovou a regularidade de pagamento 

de seus débitos. Ressalto que na petição inicial a autora alega 

desconhecer apenas o DÉBITO. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração 

de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Não restou 

configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do 

pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 
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ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016525-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA DE LARA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016525-90.2019.8.11.0002 Promovente: MARIA ELVIRA DE 

LARA DANTAS Promovido: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

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

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz a parte requerente que seus 

dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida no valor 

de 164,00 (cento e sessenta e quatro reais), pois alega que não consumiu 

os serviços cobrados pela Requerida. A requerida, em sua peça de 

bloqueio, sustenta que a autora é revendedora autônoma da marca “O 

BOTICÁRIO”, que realizou pedido com a emissão de nota fiscal e boleto, 

que a empresa Reclamada não praticou nenhuma conduta ilícita tendo 

agido no estrito exercício regular de seu direito. A Reclamada juntou: 

Extrato de pedido (ID 26761972) cópia de documento pessoal (RG – CPF), 

registro fotográfico, áudios de gravação onde a autora confirma que 

realizou cadastro na empresa. Não houve impugnação à contestação. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE BRUNA COUTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016443-59.2019.8.11.0002 Promovente: KAROLAINE 

BRUNA COUTO DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Inexistindo 

preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos da autora procedem em 

parte. Declaro a revelia da promovida. Mérito Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por um débito 

no valor de R$ R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro), pois afirma que 

jamais contraiu tal divida e não firmou contrato que pudesse gerar o 
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suposto débito. Compulsando os autos verifico que conforme termo de 

audiência de conciliação (ID 26776322) a Reclamada compareceu ao ato, 

todavia não apresentou contestação. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial, confessando, 

portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando 

nítido descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos 

autos são suficientes para um decreto condenatório favorável à parte 

autora. Assim sendo a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 

344 do Código de Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. A falta de cautela que pode ter ocorrido no 

presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos 

causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, 

inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas 

cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência 

dos fatos. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

4.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015768-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LADISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015768-96.2019.8.11.0002 Promovente: JOSIANE 

LADISLAU DA SILVA Promovido: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “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”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs a parte requerente ação no 

qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 117,03 (cento e 

dezessete reais e três centavos), pois alega que não consumiu os 

serviços cobrados pela Requerida. A parte requerida contesta a presente 

ação ID 26393104, e sustenta que a autora é revendedora da Requerida, 

tendo participado de 08 campanhas, sendo que o débito em aberto se 

refere a falta de pagamentos por produtos adquiridos na campanha 

09/2018. A Reclamada juntou em sua contestação: - Ficha cadastral 

(assinada) – cópia de documentos pessoais – cópia de comprovante de 

residência - ID 26393106 Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a parte 

autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, entretanto, 

nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida, ao 

invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

documentos esses devidamente assinados pela parte requerente 

demonstrando, assim, que a negativação é legítima. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

nos inciso II e III, do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade processual. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em 

litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o 

art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das 

custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013594-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013594-17.2019.8.11.0002 Promovente: FABIO JOSE 

GOMES Promovido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$462,12 

(Quatrocentos e sessenta e dois reais e doze centavos), pois não alega 

que não possui qualquer debito com a Reclamada. Contesta a requerida 

aduzindo que o autor firmou proposta de adesão a cartão Casas Bahia 

Visa Internacional, tendo como objetivo emissão de cartão de crédito, 

sendo o pagamento feito através de faturas, que o autor efetuou o último 

pagamento em 20/12/2016, sendo a negativação foi originada pela compra 

parcelada realizada em janeiro de 2017. Ao final pugna pela improcedência 

dos pedidos autoral. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação: Proposta de Emissão de Cartão 

(assinado), cópia de cartão provisório (assinado), cópia de cartão de 

banco CAIXA, cópia de documentos pessoais, cópia d comprovante de 

residência, bem como, faturas de consumo que constam registros de 

alguns pagamentos e registros de compras parceladas. No entanto, não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. 

No caso, conquanto a parte autora informe, que não possui nenhum 

débito, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Como 

anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar 

a existência de débito em nome da parte autora. A parte reclamante não 

provou a quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre 

as partes é fato incontroverso, contudo, a parte reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 
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desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016057-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ARRUDA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016057-29.2019.8.11.0002 Promovente: ANA ROSA DE 

ARRUDA ESPIRITO SANTO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Com relação 

ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado. Sustenta a 

parte requerente que não contratou os serviços da empresa Reclamada 

todavia teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos 

valores de R$118,72 (cento e dezoito reais e setenta e dois centavos). A 

autora ainda narra (vide petição inicial – fls.03): “Eis que o presente caso 

exige a aplicação do art. 6º do CDC, quanto a INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, haja vista que a presente relação jurídica, há de ser provada pela 

Requerida, diante da negatória do Requerente a celebração do contrato”. 

A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que a autor celebrou 

contrato pertinente a linha 66 99620-4977, onde utilizou os serviços 

realizando e recebendo chamadas, que a autora restou inadimplente junto 

à empresa não realizando pagamento referente aos meses de outubro a 

dezembro de 2017. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato, comprovando a relação jurídica existente 

entre a parte requerente e a empresa. Destaco que a autora em sua 

petição inicial, nega a celebração de contrato com a Reclamada, que por 

sua vez, não junta nenhum documento em sua contestação. Cabe ao 

requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito 

pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 5.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015956-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015956-89.2019.8.11.0002 Promovente: JOAO BATISTA DE 

PAULA Promovido: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente que não possui 

débito com da Reclamada, todavia teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 987,29 (novecentos e oitenta e sete 

reais e vinte e nove centavos) e pugna para que seja declarada a 

inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora ainda 

menciona o seguinte em sua inicial (petição inicial – ID 25447670 – fls.07): 

“Portanto, o Autor recorre ao judiciário buscando o devido reparo aos 

danos causados pela Ré e, para tanto, requer a declaração da 

inexistência de relação jurídica, uma vez que nunca houve, por parte do 

Autor, qualquer negócio firmado com a Ré.” A parte reclamada, em sua 
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peça de bloqueio, alega que a autora contratou os serviços de forma 

eletrônica e que o único meio de provas são as telas do sistema que são 

geradas a cada ligação, que a negativação é oriunda do acesso 65 

9981658360, ativado através do plano TIM LIVE INTERNET 80GB, pugna 

pela inexistência de dano moral e a consequente improcedência dos 

pedidos autoral. A parte Reclamada em sua contestação apenas telas 

sistêmicas, porém não juntou gravação telefônica em que a autora tenha 

contratado os seus serviços. . Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida (conforme ID 25447678). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato 

e/ou gravação telefônica em que o autor contrato os serviços oferecidos , 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

empresa. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016110-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIDE GONCALINA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016110-10.2019.8.11.0002 Promovente: ELAIDE 

GONCALINA DA CRUZ SOUZA Promovido: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo 

que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 925,53 (novecentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) e que jamais se utilizou 

dos serviços da empresa Ré. A Reclamada em sua peça de bloqueio 

sustenta que as cobranças foram feitas no exercício regular de direito, 

vez que a autora quedou-se inerte diante dos pagamentos das prestações 

do contrato celebrado, que celebrou com a instituição um contrato de 

crédito pelo valor de R$ 1.473,79 – que deveria ser amortizada pelo 

pagamento de 10 parcelas de R$ 199,10. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos colacionados à contestação ID 26495516: Cédula 

de Crédito bancário (assinado), documentos pessoais (RG). Ressalto que 

a assinatura constante na cédula de crédito se assemelha a assinatura da 

autora, inclusive no termo de audiência conforme ID 26563200. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 
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apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido de oficio, equivalente 40 (quarenta salários mínimos) em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e 

a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015995-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINEU MANOEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015995-86.2019.8.11.0002 Promovente: LINEU MANOEL DE 

CAMPOS Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado no Mov. 01. Sustenta a parte requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira 

indevida pelo valor de R$ 190,74 (cento e noventa reais e setenta e quatro 

centavos ), pois alega que desconhece a dívida. A parte reclamada, em 

sua peça de bloqueio, assevera que o autor é titular de um cartão de 

crédito junto ao banco de bandeira Visa Internacional, sendo que há 

movimentações de compras e pagamentos. A empresa anexou na 

contestação faturas de consumo ID 26802477. Pois bem. Ainda que os 

documentos acima mencionados sejam unilaterais, tenho que os mesmos, 

EXCEPCIONALMENTE, não merecem ser desprezados, pois, consoante 

pode ser facilmente visualizado no corpo das faturas, todos os 

pagamentos registrados foram efetivados por intermédio de débito na 

conta corrente da própria parte Demandante, o que, definitivamente, não 

reflete o comportamento de qualquer fraudador. Na impugnação à 

contestação (ID 26930067) a autora menciona o seguinte: “Adentrar no 

debate ao mérito ante as alegações aduzidas pela Requerida, pois não 

apresentou qualquer documento capaz de comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, restando evidenciado nos autos que a empresa 

agiu com abuso de direito ao incluir o nome da parte autora no Órgão de 

proteção ao crédito.” (grifo próprio). Desta forma, reitero que, 

independentemente de não ter sido apresentado o competente instrumento 

contratual, as faturas anexas à defesa se revelaram documentos aptos o 

suficiente para atestar a regularidade da contratação do serviço de cartão 

de crédito pela Reclamante. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Com a apresentação da contestação, cabia 

ao Reclamante refutar pontualmente as explanações e os documentos 

apresentados pela instituição Demandada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. A meu ver, a parte Reclamante poderia muito bem ter 

esclarecido com qual instituição bancária mantém vínculo ou ainda, ter 

apresentado a cópia dos extratos de movimentação financeira de sua 

conta corrente (a fim de confrontar as informações relacionadas aos 

inúmeros pagamentos de faturas), no entanto, se acomodou em não 

combater especificamente a tese defensiva registrada na contestação. A 

fim de corroborar toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo colacionados, por analogia, 

alguns posicionamentos jurisprudenciais: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. DEMONSTRATIVOS DE 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E PAGAMENTO DAS FATURAS 

POR DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO 

AUTOR. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. INCLUSÃO DEVIDA. 

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se 

o consumidor não reconhece o contrato firmado com o prestador de 

serviços, cabe a este a prova da relação jurídica a fim de constatar a 

legalidade das cobranças efetuadas e da inscrição do nome do 

consumidor no cadastro de proteção ao crédito, na forma do art. 6º, VIII, 

do CDC. 2. Na hipótese, o apelado apresentou diversas faturas de 

utilização do cartão de crédito, com compras à vista e parceladas, e com 

pagamento com débito em conta. O apelante limitou-se à impugnação 

genérica por produção unilateral, não apresentando, por exemplo extrato 

de sua conta bancária para refutar a prova de pagamento das faturas. 3. 

Desse modo, demonstrada a utilização do cartão de crédito, e 

consequentemente do débito motivador da negativação, é de se 

reconhecer exercício regular do direito de cobrança. 4. Recurso não 

provido. Sentença Mantida. (TJ-BA - APL: 05304107320178050001, 

Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 21/03/2018).”. (Destaquei). Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou as faturas que registram 

pagamentos em débito em conta corrente apresentados pelo banco. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 
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restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

E m  h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016065-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016065-06.2019.8.11.0002 Promovente: JORGE EDUARDO 

DE OLIVEIRA ALMEIDA Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 426,46 

(quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), pois alega 

que não possui débito algum com a Reclamada. Contesta a requerida 

aduzindo que o autor é titular de cartão de crédito IBICARD C&A VISA 

INTERNACIONAL, por meio do qual foram contraídos débitos que restaram 

inadimplidos. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Proposta de Adesão ID 26659846, bem como, 

faturas de consumo. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016429-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHOZER JEFFERSON DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016429-75.2019.8.11.0002 Promovente: JHOZER 

JEFFERSON DANTAS Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito A parte reclamante afirma que sofreu 

negativação indevida de seu nome no valor de R$ 161,43 (cento e 

sessenta e um reais e quarenta e três centavos), pois informa que não 

possui débito algu com o banco Reclamado. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega a parte autora possui débito e após dois anos vem 

questionar em juízo fato que assumiu sem objeção, pugna pela 

inexistência de danos indenizáveis, bem como, improcedência dos pedidos 

autoral. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 
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provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como, do débito que motivou a negativação. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil 

do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. 

Quanto aos danos morais, em análise aos documentos acostados à inicial 

verifico que o reclamante possui outras negativações em seu nome, 

contudo, todas foram lançadas pela empresa demandada. Portanto, no 

caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 385 do STJ, visto que, 

apesar de possuir outra restrição disponibilizada no mesmo dia, a outra 

restrição em nome da reclamante foi lançada pela mesma empresa 

demandada nestes autos. Assim, assevera o julgado abaixo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Pretensão julgada improcedente 

ao argumento de estar caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, 

responsável pela habilitação fraudulenta de linha telefônica móvel - 

Hipótese, contudo, de culpa concorrente, que não rompe o nexo causal - 

Recurso provido. DANO MORAL - Existência de outras negativações - 

Irrelevância na espécie - Hipótese em que as restritivas se atrelam a 

empresas do mesmo grupo macroeconômico - Vários registros, na mesma 

época, de outros débitos em cadastros de inadimplentes que não afastam 

a presunção de dano moral - Precedentes do STJ -Recurso provido. 

DANO MORAL - Existência de outras negativações - Irrelevância na 

espécie, hipótese em que, nesta base procedimental não é viável imprimir 

um exame minucioso da causa fundamentadora das dei restritivas, o que 

afasta tanto a ii legitimidade da anotação aqui ii quanto a Súm. 385 do STJ 

– Recurso provido. (TJ-SP, APL 9131440882008826 SP 

9131440-88.2008.8.26.0000; Relator: Ferreira da Cruz, Data de 

Julgamento: 30/11/2011, 7ª Câmara de Direito Privado) O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Ressalto que o autor 

possui outra restrição lançada por empresa diversa, porém posterior à 

discutida nestes autos. Na hipótese presente, infere-se que a parte 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica da parte reclamante. Entendo 

que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em 

fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez 

realizada a primeira negativação indevida, já se configurou o dano 

extrapatrimonial, ressaltando que a outra negativação é posterior. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 3.000,00 (tres mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte 

requerida exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da 

presente decisão, e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a 

título de danos morais, R$ 3.000,00 (tres mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “2” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016418-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSA TOLEDO DA CONCEICAO (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016418-46.2019.8.11.0002 Promovente: MARCIA ROSA 

TOLEDO DA CONCEICAO Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos da autora procedem em parte. Declaro a revelia da promovida. 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$ 298,03 

(duzentos e noventa e oito reais e três centavos), pois afirma que nunca 

contratou os serviços da Ré. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação (ID 26818387) a Reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação. Assim sendo 

restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial 

demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os documentos 

carreados aos autos são suficientes para um decreto condenatório 

favorável à parte autora. Assim sendo a requerida não se desincumbiu do 

ônus do artigo 344 do Código de Processo Civil, restando incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. A falta de cautela que pode ter 

ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade pelos 

danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 
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sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

2.000,00, vez que a autora possui demais restrições lançadas por outras 

empresas que não foram comprovadas serem ilegítimas. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

2.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome 

da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

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

sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, 

com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de 

alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se 

em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de 

cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015111-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015111-57.2019.8.11.0002 Promovente: FRANCISCO 

GONCALO ALVES DE MACEDO Promovido: ENERGISA S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Preliminar Da Prescrição O prazo para o consumidor 

pleitear o recebimento de indenização por danos decorrentes do defeito 

no serviço é de 05 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não 

sendo aplicável o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC. Assim, 

rejeito a arguição desta preliminar. Mérito Sustenta o reclamante que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome por débitos que 

desconhece, contudo alega que não há contratação dos serviços 

cobrados. A reclamada em sua contestação alega que os débitos são 

pendencias financeiras referente a UC que o autor era titular, sendo que 

há faturas pendentes. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a 

existência de contratação que gerou o débito que motivou a negativação, 

aliás, a empresa sequer cita o número da UC geradora dos débitos em 

questão. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 25090831) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos debatidos nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). À Secretaria retifique o nome do polo passivo fazendo 

constar a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 
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desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016060-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016060-81.2019.8.11.0002 Promovente: LEANDRO JOSE 

DA SILVA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 172,05 (cento e setenta e dois reais e cinco 

centavos), pois alega que não possui débito algum com a Reclamada. 

Contesta a requerida aduzindo que a autora migrou linha telefônica 65 

99620-7745, da modalidade pré paga para o pacote de serviços Vivo 

Controle Plus 500, que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo 

que deixou de quitar as faturas referente aos meses de abril a junho de 

2016. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na 

inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Telas sistêmicas e faturas de consumo. A parte 

autora não apresentou impugnação à contestação. No entanto, não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. 

No caso, conquanto a parte autora informe, que não possui nenhum 

débito, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Como 

anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar 

a existência de débito em nome da parte autora. A parte reclamante não 

provou a quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre 

as partes é fato incontroverso a parte autora não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Ressalto que na petição 

inicial a autora alega desconhecer apenas o DÉBITO. Assim, ilegítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016055-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERYKA SIMARA MOREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016055-59.2019.8.11.0002 Promovente: ERYKA SIMARA 

MOREIRA SOUSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminarmente - 

Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando que a parte 

reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. 

Entretanto, a parte reclamante juntou comprovante de residência que 

inclusive está localizado nesta comarca, conforme Mov. 01. Os 

documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir 

competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, 

inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada exerce 

suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante propor 

ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação onde a 

reclamada também exerce atividade econômica. “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório;” A parte reclamante descreveu de forma 

compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os 

fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e 

da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Assim, afasto 

a preliminar em referência. Mérito Com relação ao documento oficial de 

extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de 

que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, 

como empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a 

legitimidade do documento apresentado. Sustenta a parte requerente que 

não contratou os serviços da empresa Reclamada todavia teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos valores de e R$149,97 

(cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos ). A autora 

ainda narra (vide petição inicial – fls.03): “Eis que o presente caso exige a 

aplicação do art. 6º do CDC, quanto a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

haja vista que a presente relação jurídica, há de ser provada pela 

Requerida, diante da negatória do Requerente a celebração do contrato”. 

A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que a autora celebrou 

contrato utilizando regularmente os serviços através do acesso 65 

9609-0741, sendo que restaram inadimplidas faturas referente aos meses 

de fevereiro a abril de 2019. Como documento comprobatório de suas 

alegações, a Reclamada juntou à contestação: Diversas faturas de 

consumo, relatório de chamadas originadas e recebidas, detalhamento de 

consumo. Destaco que na petição inicial a parte autora nega a 

contratação, todavia, na contestação a Reclamada não apresenta suposto 

contrato realizado pela autora, e na ausência de comprovação de 

contratação, presume-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 
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não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A empresa Reclamada juntou aos autos ID 

26825087, extrato de restrições em nome da autora, que consta mais uma 

negativação: ATIVOS ORIG BB no valor de R$ 653,00, datado em 

10/04/2015. Na impugnação à contestação, a parte autora não comprovou 

ser indevido a referida restrição. Assim, não restou comprovado que o 

débito anterior ao discutido neste processo, é ilegítimo. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016586-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016586-48.2019.8.11.0002 Promovente: JOSE CARLOS DA 

SILVA Promovido: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz 

a parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida, sendo no valor total de R$ 3.523,24 (três mil 

quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), alega que na 

data da suposta dívida se encontrava recolhido na Penitenciaria Central do 

Estado sob o regime fechado desde 17/02/2014. A reclamada em sua 

contestação alega que a cobrança foi feita com base em instrumento de 

cessão de crédito celebrado com a Caixa Econômica Federal, relativos a 

cartão de crédito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ela. In casu, a parte autora menciona 

que no período do débito, se encontrava recolhido na Penitenciaria Central 

do Estado desde 2014, tenho que a parte Reclamada não conseguiu 

demonstrar a efetiva contratação por parte do autor referente aos valores 

cobrados. Friso: Os documentos juntados não comprovam a suposta 

pendência financeira para com a empresa cedente. O "print" de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 
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concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016672-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIA HIROMI NISHIDA SHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016672-19.2019.8.11.0002 Promovente: EVELIA HIROMI 

NISHIDA SHIMA Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida no valor de R$ 727,70 

(setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos), visto que não possui 

débito com a empresa. E ainda, vale destacar trecho da petição inicial 

(página 02), que menciona o seguinte: “De forma absoluta, o (a) 

Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, 

ABUSIVA e ILEGAL.” (grifo próprio). A requerida, em sua peça de bloqueio 

alega que a autora é titular de cartão de crédito COMPER BRADESCARD 

VISA NACIONAL, por meio do qual foram contraídos débitos que restaram 

inadimplidos, sendo que o valor negativado é referente a fatura com 

vencimento no mês de agosto de 2018. Acompanha a contestação: 

Proposta de adesão (assinada) e documentos pessoais da autora, bem 

como, faturas de consumo que registram compras parceladas e alguns 

pagamentos. Não houve impugnação à contestação. Imperioso se faz 

destacar que a Reclamante em nenhum momento nega que possui relação 

jurídica com a empresa Reclamada, e apenas se insurgi em relação ao 

débito que fora inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Não basta 

apenas a parte autora alegar ser indevido tal débito, deveria pois 

comprovar através de documentos que suas faturas estão quitadas, 

sobretudo em relação as faturas que a empresa Reclamada alega que 

restaram inadimplidas. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o 

seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014746-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

INACIO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT27046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014746-03.2019.8.11.0002 Promovente: ANA LUCIA DOS 

SANTOS Promovido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 192,92 

(cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), vez que não 

reconhece o referido valor. E ainda menciona o seguinte (petição inicial ID 

24920860– fls. 05) “Assim, requer sejam aplicadas as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, sendo declarados inexistentes os débitos 

cobrados pela Requerida, assim como declarada sua prática abusiva uma 

vez que recai sobre serviço não contratado /adquirido..” (grifo acrescido). 

Contesta a requerida aduzindo que na data de 23/07/2015, celebrou 

financiamento por meio de cédula de crédito bancário no valor de R$ 

771,57 - para pagamento em 05 parcelas mensais de R$ 192,92, sendo 

que a autora não realizou o pagamento da 5 parcela do referido 

financiamento. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: ID 26931067 – Cédula de credito bancário, 

cópia de documentos pessoais (RG e CPF), cópia d comprovante de 

residência e recibo de documentos entregues (assinado). Destaco que a 

autora não apresentou impugnação à contestação. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 
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impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa em conformidade com o pedido de danos 

morais, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016565-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DA SILVA BRACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016565-72.2019.8.11.0002 Promovente: GEOVANI DA 

SILVA BRACHO Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor de R$ 215,08 (duzentos e quinze reais e 

oito centavos), pois alega que desconhece a dívida. A reclamada em sua 

contestação sustenta que parte autora mantém relação jurídica com o 

banco, tendo contraído obrigações que restaram inadimplidas. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. In casu, apesar da parte autora mencionar em sua inicial que 

desconhece apenas o débito que ensejou a restrição , tenho que a parte 

Reclamada não conseguiu demonstrar quais os débitos que efetivamente 

restaram em aberto. A Parte Reclamada apresentou contestação genérica 

e sequer apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações 

da autora. No caso, cabia à parte requerida fazer prova da origem da 

dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o 

que não veio aos autos. Tenho que não há como exigir da parte autora a 

comprovação de pagamentos, se nem mesmo a Reclamada especifica de 

maneira inequívoca quais as faturas não foram adimplidas, ou qual o 

objeto que decorreu o valor cobrado. No caso, o banco Reclamado não 

juntou nenhum documento em sua contestação. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto a 

parte reclamante tem outras duas inscrições cuja ilegitimidade não foi 

demonstrada no processo. Pelo exposto, decido pela procedência parcial 

da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a 

pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 
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ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013577-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013577-78.2019.8.11.0002 Promovente: VALDENIR DA 

SILVA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Quanto ao pleito da Reclamada referente 

designação de audiência de instrução e julgamento (conforme termo de 

audiência de conciliação – ID 26232262). Destaco que a demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que 

o mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89). ?Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia? 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito Sustenta o reclamante 

que foi surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito 

no valor de R$ 1.696,51 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavo), contudo informa que desconhece o débito. A 

reclamada em sua contestação alega que a pendencia questionada foi 

objeto de cessão de BANCO SANTANDER para FUNDO DE 

INVESTIMENTOS IPANEMA V I, que foi celebrado contrato junto a empresa 

cedente, que houve adesão de crédito rotativo pelo autor com o banco. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável 

a ela. In casu, apesar da parte autora mencionar em sua inicial que 

desconhece apenas o débito que ensejou a restrição , tenho que a parte 

Reclamada não conseguiu demonstrar quais os débitos que efetivamente 

restaram em aberto. A Parte Reclamada não apresentou qualquer prova 

capaz de desconstituir as alegações do autor. No caso, cabia à parte Ré 

fazer prova da origem da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. Imperioso ressaltar 

que a empresa Reclamada não apresentou nenhum documento que 

pudesse comprovar a existência de pendencias financeiras da autora 

junto ao banco cedente. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00, vez que o autor possui 

outras restrições em seu nome que não foram comprovadas serem 

ilegítimas. Pelo exposto, decido pela procedência da pretensão formulada 

na inicial, para a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial 

imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; c) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014986-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VAILANT RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014986-89.2019.8.11.0002 Promovente: CESAR VAILANT 

RODRIGUES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. 

Preliminarmente - Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Entretanto, a parte reclamante juntou 

comprovante de residência que inclusive está localizado nesta comarca, 

conforme Mov. 01. Os documentos juntados com a inicial são suficientes 

para atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos 

do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada 

exerce suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante 

propor ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação 

onde a reclamada também exerce atividade econômica. “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;” A parte reclamante descreveu de 

forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com 

os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do 

pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. 

Assim, afasto a preliminar em referência. Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

de maneira indevida pelo valor de R$ 546 ,35 (quinhentos e quarenta e 

seis reais e trinta e cinco centavos, pois alega que não consumiu os 

serviços cobrados pela Ré. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, 

assevera que a parte autora possuía a linha fixa sob o nº (65) 3058-2207, 

sendo que restaram débitos inadimplidos. Destaco que a empresa não 

junta documentos comprobatórios de suas alegações. Pelas provas 

acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

requerente pela empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou 

até mesmo gravação telefônica onde registra a contratação dos serviços 

prestados pela empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe ao 

requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, 

sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito 

pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 4.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014679-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014679-38.2019.8.11.0002 Promovente: PATRICIA 

APARECIDA AZEVEDO Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, bem como a revelia da promovida. Desta forma, 

com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o 

mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Devidamente citada (ID 

26113074), a Reclamada não apresentou contestação, tampouco 

compareceu a audiência conciliatória (conforme ID 26066106). Desta 

forma, necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no artigo 

319 do Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o réu 

não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor.” Assim, não tendo a parte Reclamada apresentado contestação no 

prazo assinalado, tornou-se confessa, reputando-se verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Civil. 

Como a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, salvo se o contrário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 491 de 721



resultar da convicção do Juiz. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por PATRICIA APARECIDA 

DE AZEVEDO em face de TIM CELULAR S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de débitos referente ao valor R$ 308,31 (trezentos e oito 

reais e trinta e um centavos), sendo que desconhece a dívida. A 

reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. Assim 

sendo a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, a demandada não contestou, e não compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Pelas 

provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da 

parte requerente pela empresa requerida. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica da parte reclamante. Entendo 

que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em 

fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez 

realizada a primeira negativação indevida, já se configurou o dano 

extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais negativações, 

especialmente quando se trata da mesma empresa. Assim reputo possível 

a aplicação de dano moral no caso sub examine, no valor para R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a 

parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

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

sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, 

com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de 

alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se 

em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de 

cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011176-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ADALBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011176-09.2019.8.11.0002 Promovente: IVONE 

ADALBERTA DOS SANTOS Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

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

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor total de R$ 

1.755,54 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos), e que não tem débito com a Reclamada sendo a restrição 

totalmente indevida, abusiva e ilegal. A empresa Reclamada em sua pela 

de bloqueio sustenta que a autora descumpriu obrigação oriunda do 

contrato de abertura de conta corrente celebrado entre as partes. 

Acompanha a contestação: - Proposta – Contrato de abertura de conta 

(assinado) Não houve impugnação à contestação. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da relação 

contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência de 

má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013336-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013336-07.2019.8.11.0002 Promovente: GEVANILSON DE 

CAMPOS MAGALHAES Promovido: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida, pois 

alega que desconhece os débitos. E ainda menciona o seguinte: “Diante 

dos fatos narrados, nota -se a desídia da Operadora Ré em averiguar se a 

documentação apresentada pelo terceiro falsário adquirente era autêntica, 

se os dados cadastrais e referências pessoais estavam corretos e não 

apenas disponibilizar um serviço de telefonia a todo custo, sendo o 

Autor/consumidor vítima do evento ilícito ao teor do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente pelo fato de contratarem em seu 

nome uma linha telefônica”. (grifei). A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que consta em seu sistema, serviço de banda larga 

contratado para o CPF da parte autora, que não houve conduta ilícita da 

Reclamada. Pugna pela inexistência de dano moral e improcedência dos 

pedidos. Destaco que a empresa não junta documentos comprobatórios de 

suas alegações. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação telefônica onde 

registra a contratação dos serviços prestados pela empresa, 

comprovando a relação jurídica. Cabe ao requerido que alegar fato 

impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a 

versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que 

a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 4.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. À Secretaria retifique o polo passivo da demanda fazendo 

constar TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO DA SILVA BORANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1010133-37.2019.8.11.0002 Promovente: FABRICIO 

APARECIDO DA SILVA BORANGA Promovido: ITAU UNIBANCO S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo valor total de R$2.991,32 (dois mil novecentos e 

noventa e um reais e trinta e dois centavos), e que não possui nenhum 

débito com a Reclamada, tratando-se de dívida totalmente indevida. A 

empresa Reclamada em sua pela de bloqueio sustenta que a parte autor 
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possui vínculo com a parte Ré, na medida em que é titular de conta 

corrente contratada em 15/10/2018, sendo que o saldo devedor atual da 

conta corrente é de R$ 5.325,21 e teve início em 06/03/2019. O saldo 

permaneceu sem a devida regularização, bem como a parte autora 

continuou a utilizar a conta normalmente , gerando a utilização de todo o 

limite de crédito disponível. Acompanha a contestação: - Proposta de 

abertura de conta (assinado) - Cópia de documento pessoal (CNH) - Cópia 

de holerite (AMBEV) - Diversos extratos bancários. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da relação 

contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência de 

má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012845-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIOZANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012845-97.2019.8.11.0002 Promovente: LIOZANA ALVES 

DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere 

ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Com relação ao 

documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito de maneira indevida, pois jamais utilizou os serviços da empresa 

Ré. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviço, sendo que a parte autora 

habilitou linha telefônica de nº 65996035209 e o plano de serviços, 

ocasionando a emissão de faturas mensais, sendo que restou 

inadimplente com suas faturas. Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa, pois a autora nega 

a contratação dos serviços. Destaco que a autora em sua petição inicial, 

nega a celebração de contrato com a Reclamada, que por sua vez, 

apenas junta em sua contestação “extrato de consumo” conforme ID 

25925918. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

2.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente 
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pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012352-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012352-23.2019.8.11.0002 Promovente: DAIANE VALERIO 

DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito A 

parte reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no 

valor de R$ 144,15 (cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos), 

pois informa que desconhece a dívida. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega a parte autora possui débito e após longo período vem 

questionar em juízo fato que assumiu sem objeção, pugna pela 

inexistência de danos indenizáveis, bem como, improcedência dos pedidos 

autoral. Destaco que a empresa Reclamada apresentou defesa totalmente 

genérica, e não impugnou especificamente os fatos narrados na petição 

inicial. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como, do débito que motivou a negativação. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil 

do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente 

da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma 

empresa de grande porte. Não há informações sobre a situação 

econômica da parte reclamante. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte 

requerida exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da 

presente decisão, e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a 

título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “2” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014047-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo Nº: 1014047-12.2019.8.11.0002 Promovente: BENEDITO DA 

SILVA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, 

na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído 

pela parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é 

dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Com relação ao documento oficial 

de extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios 

de que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, 

como empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a 

legitimidade do documento apresentado. Sustenta a parte requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira 

indevida pelo valor de R$ 125,98 (Cento e vinte e cinco reais e noventa e 

oito centavos), pois jamais utilizou os serviços da empresa Ré. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que a autora celebrou contrato 

pertinente a linha 6599608-5672, que foi realizado pagamento relativo à 

fatura de janeiro de 2019 que comprova a utilização dos serviços, que não 

efetuou o pagamento de faturas subsequentes. Pelas provas acostadas 

ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente 

pela empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa, pois a autora nega 

a contratação dos serviços. Destaco que a autora em sua petição inicial, 

nega a celebração de contrato com a Reclamada, que por sua vez, 

apenas junta em sua contestação “extrato de consumo” conforme ID 

26003542. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

4.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014183-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014183-09.2019.8.11.0002 Promovente: ADRIANA MARIA 

DE ARRUDA Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por valores 

de R$ 715,14 (setecentos e quinze reais e quatorze centavos) e R$ 

1.400,29 (um mil, quatrocentos reais e vinte e nove centavos), uma vez 

que não contraiu tais débitos. Contesta a requerida sustentando que a 

Reclamante é titular de cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA 

INTERNACIONAL, bem como, titular do cartão de crédito COMPER 

BRADESCARD, por meio do qual foram contraídos débitos que restaram 

inadimplidos, sendo que o valor de R$ 1.400,29 (um mil quatrocentos reais 

e vinte e nove centavos) é referente à fatura em atraso do cartão de 

crédito LOJAS AMERICANAS VISA INTERNACIONAL, com vencimento no 

mês de outubro de 2018, e o no valor de R$ 715,14 (setecentos e quinze 

reais e quatorze centavos), é referente à fatura do cartão de crédito 

COMPER BRADESCARD VISA NACIONAL, com vencimento no mês de 

setembro de 2018. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação, sendo eles: Contratos de adesão (assinados), 
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bem como, copia de documento pessoal (RG) e faturas de consumo. Na 

impugnação (ID 26140755), apresentada de maneira GENÉRICA, a 

Reclamante apenas menciona o seguinte (fls.06):“ Sem muita delonga, o 

Requerido deixou de juntar em Contestação o contrato entabulado entres 

as partes, juntando apenas uma proposta de adesão, não provando o que 

eventualmente o Autor deixou de pagar, evidenciando a restrição em nome 

do Requerente..” (grifo acrescido). Quanto a alegação da parte autora 

transcrita acima, é necessário ressaltar que não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. E, ao contrário do mencionado pela 

autora, o termo de adesão e faturas de consumo juntados pelo 

Reclamado, comprovam de maneira efetiva a contratação dos serviços 

pela autora. Não foi juntado aos autos nenhum comprovante de pagamento 

de faturas, por outro lado, foi devidamente comprovado pelo banco a 

contratação de seus serviços por parte da autora. Ainda na impugnação, 

a autora nega a realização de negócio jurídico com o banco, conforme 

segue (ID 26140755 – FLS.06): “A indenização pleiteada, é decorrente da 

fraude praticada pelo Requerido (ATO ILÍCITO), vez que não entabulou o 

negócio jurídico, e , merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser 

reparado.” (grifo próprio). A Reclamante sequer se atentou ao contrato 

assinado anexado pelo banco e apenas insiste em mencionar que não 

existe contrato entabulado pelas partes. Destaco que as assinaturas 

exaradas nos documentos apresentados na contestação são idênticas à 

assinatura constantes nos documentos juntados na petição inicial. E ainda, 

a Reclamada comprovou de maneira efetiva que os débitos objeto de 

cobrança são oriundos faturas não adimplidas. Tenho que não restaram 

dúvidas quanto à existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

dos débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou de maneira especifica o contrato apresentado. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito e a responsabilidade da 

autora em relação aos débitos decorrente da utilização de cartão de 

crédito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014108-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VINICIUS FERRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014108-67.2019.8.11.0002 Promovente: JEAN VINICIUS 

FERRON Promovido: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Da 

Prescrição O prazo para o consumidor pleitear o recebimento de 

indenização por danos decorrentes do defeito no serviço é de 05 (cinco) 

anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo aplicável o prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC. Assim, rejeito a arguição desta 

preliminar. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelo valor de R$ 

135,03 (cento e trinta e cinco reais e três centavos), visto que 

desconhece o débito e o contrato. A requerida, em sua peça de bloqueio, 

alega que a parte autora celebrou com a Reclamada “contrato de 

prestação de serviços de emissão e administração de cartão de crédito”, 

firmando contrato com a Rede Uze, sendo que se utilizou do cartão para 

realizar diversas compras. Pugna pela inexistência de dano moral e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. A Reclamada juntou: 

Ficha cadastral/Proposta (assinados), Cópia de documentos pessoais 

(RG), cópia de comprovante de residência, (conforme ID 25674858), bem 

como, faturas de consumo. O autor não impugnou de maneira específica o 

contrato e faturas apresentados na contestação. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 
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bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa em conformidade com o pedido de danos 

morais, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014012-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DOMINGO RODRIGUES (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014012-52.2019.8.11.0002 Promovente: RONNY DOMINGO 

RODRIGUES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor total de R$ 450 ,32 (quatrocentos e 

cinquenta reais e trinta e dois centavo), vez que desconhece o débito bem 

como o contrato. A reclamada em sua contestação alega que a parte 

autora habilitou pacote de serviços oferecidos pela Ré em 13/07/2018, 

consistente em serviços de banda larga e telefonia fixa, sendo este último 

prestado através da linha nº (65) 3691-6060, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais, sendo que deixou de efetuar o pagamento das 

faturas referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2019. 

Inicialmente, em respeito ao artigo 6º, VIII, do CDC, por considerar a 

Reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, defiro a inversão 

do ônus da prova em seu favor. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da contratação e do débito que motivou a negativação. 

Ademais, se espera que seja colhida a anuência formal do consumidor 

que solicita os serviços da mesma, seja por termo de adesão com cópias 

dos documentos pessoais, seja por gravação do áudio pelo SAC, ou outro 

meio idôneo capaz de comprovar a regularidade da contratação. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência parcial 

da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a 

pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes especiais para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo 

cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014098-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DE SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014098-23.2019.8.11.0002 Promovente: ERIKA DE SOUZA 

CABRAL Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

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

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 85,59 

(oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), vez que informa que 

foi contratado o plano pré-pago. Contesta a requerida aduzindo que a 

autora contratou os serviços de telefonia fixa referente a linha (65 ) 99 

641- 5568, onde o contrato foi encerrado no dia 27/08/2018 por 

inadimplência. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica no documento acostado à 

contestação: Extrato de utilização da linha, faturas de consumo e áudio (ID 

26021671) - em que a Reclamante confirma seu endereço, bem como, 

data de nascimento e posteriormente confirma a contratação do plano. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Todavia, tenho que restou comprovando a existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida, posto 

que, no áudio apresentado a Reclamante confirma seus dados pessoais 

que sequer foi impugnado de maneira específica pela mesma. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais 

no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. Havendo dívida 

em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. Não 

havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em inexistência 

de débito e danos morais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017). (grifei) Desse modo, não restaram dúvidas quanto à 

contratação realizada pela parte Reclamante, ademais, na impugnação a 

autora apenas impugnou de maneira genérica os argumentos trazidos na 

contestação. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido de oficio, equivalente 40 (quarenta salários mínimos) em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014118-14.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

YANNA CASSIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014118-14.2019.8.11.0002 Promovente: YANNA CASSIA 

DOS SANTOS Promovido: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 

27234139. Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado 

nos autos, conforme procuração juntada no ID 24641422. O patrono da 

parte reclamada também está devidamente habilitado com poderes para 

celebrar acordo ID 27234591. Pelo exposto, homologo a transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

CPC, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014123-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014123-36.2019.8.11.0002 Promovente: ADRIANA 

MARIANE DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

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

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Preliminarmente - Da 

inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando que a parte 

reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. 

Entretanto, a parte reclamante juntou comprovante de residência que 

inclusive está localizado nesta comarca, conforme Mov. 01. Os 

documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir 

competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, 

inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada exerce 

suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante propor 

ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação onde a 

reclamada também exerce atividade econômica. “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório;” A parte reclamante descreveu de forma 

compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os 

fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e 

da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Assim, afasto 

a preliminar em referência. Quanto ao pleito da Reclamada referente 

designação de audiência de instrução e julgamento. Destaco que a 

demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação 

indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). ?Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia? 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 28,16 (vinte 

e oito reais e dezesseis centavos), que desconhece o débito bem como o 

contrato. Contesta a requerida e sustenta que os débitos são pendências 

financeiras referente a UC 1984330-9, situada na Rua Sete 27m quadra 

20, Bairro Residencial Solares do Tarumã, Várzea Grande/MT, sendo que 

a autora é responsável pela UC, que inclusive assinou contrato de 

parcelamento de débitos em aberto daquela unidade. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à contestação: Ficha 

cadastral, Histórico de contas, bem como, Termo de Confissão de dívida 

(assinado) juntamente com cópias de documentos pessoais (RG e CPF). 

Tenho que não restam dúvidas quanto à existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou de maneira especifica os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 
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deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido de oficio, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para 

condenar a parte reclamante ao pagamento dos respectivos débitos 

geradores das inscrições objetos desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELLY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014122-51.2019.8.11.0002 Promovente: GREICIELLY 

MOREIRA DOS SANTOS Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por duas vezes no valor de R$ 1.339,72 (mil trezentos e 

trinta e nove reais e setenta e dois centavo s), uma vez que desconhece 

a dívida. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora é titular de 

cartão de crédito IBICARD C&A VISA INTERNACIONAL por meio do qual 

foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, sendo que o valor 

negativado corresponde a fatura com vencimento no mês de março de 

2018. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na 

inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Proposta de Adesão (devidamente assinado), e 

faturas de consumo. A autora apresentou impugnação à contestação e 

apenas pugna pela realização de perícia grafotécnica, todavia, sequer 

impugna de maneira específica os documentos apresentados pelo banco. 

Ressalto que nas faturas juntadas pela empresa constam diversos 

registros de compras parceladas. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014181-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014181-39.2019.8.11.0002 Promovente: KARINA 

APARECIDA ALVES DIAS Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor de R$ 108 ,82 (cento e oito reais e 

oitenta e dois centavos), contudo informa que não reconhece a dívida, vez 

que nada deve a Reclamada. A parte autora ainda menciona o seguinte 

(petição inicial ID 24671848 – fls.02) “De forma absoluta, a Requerente 

alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual 

a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e 

ILEGAL. Realizando a negativação de forma indevida, causando um abalo 

de sua índole moral perante o mercado financeiro, perdendo o credito para 

compras.” (grifo próprio). A reclamada em sua contestação alega que a 

autora habilitou a linha telefônica 65 99663-1377, no pacote de serviços 

Vivo Controle 700MB-250 min, que ocasionou a emissão de faturas 

mensais, sendo que deixou de efetuar o pagamento das faturas referente 

aos meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. A 

Reclamada anexou aos autos faturas de consumo e relatório de 

chamadas (ID 26101888). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a questionar a existência de relação jurídica, sustentando 

que não contratou os serviços da requerida (impugnação ID 26508111): 

“Como já esclarecido a requerente não utilizou os serviços da ré, e não 

tem débito alguma com a mesma, havendo assim falha da parte da 

requerida não somente em cobrar como também apontar a negativação 

indevida, ao suposto débito no rol de maus pagadores dos órgãos de 

proteção de crédito, teve perante a sociedade, sua honra maculada sem 

nada dever a Requerida e mesmo já tendo adotado todos os 

procedimentos administrativos possíveis..” (grifos acrescidos). Assim, em 

um primeiro momento a parte autora alega desconhecer apenas o débito, 

na contestação a empresa Reclamada descreve as faturas que restaram 

inadimplidas, sendo elas: dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, e 

em seguida a autora nega a utilização dos serviços prestados pela 

empresa de telefonia. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que 

a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da 

ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça 

inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida. 

Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu 

nome negativado, todavia, não possuía débito, portanto, reconhecendo 

implicitamente a contratação com a empresa requerida. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente 

comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez 

que se afigura impossível ao requerido provar a inexistência de 

pagamento. Assim, na ausência de indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação era indevido, presume-se correta a alegação 

mencionada na contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar 

em inexistência de débitos, tampouco em danos morais, pois a 

negativação tem contornos de legitimidade. Pelo exposto, decido pela 

improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015067-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015067-38.2019.8.11.0002 Promovente: SIRLENE 

FERREIRA DE FIGUEIREDO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Quanto ao requerimento da Reclamada referente designação 

de audiência de instrução e julgamento (conforme termo de audiência de 

conciliação – ID 26175726). Destaco que a demanda em tela prescinde de 

realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa 

sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por prova 

documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o 

mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89). ?Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia? 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Preliminarmente - Da inépcia da 

inicial A reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não 

juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. Entretanto, a 

parte reclamante juntou comprovante de residência que inclusive está 

localizado nesta comarca. Os documentos juntados com a inicial são 

suficientes para atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, 

nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que 

a reclamada exerce suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a 

parte reclamante propor ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 

9.099/95, propor ação onde a reclamada também exerce atividade 

econômica. “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;” A parte reclamante 

descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido 

compatível com os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 502 de 721



avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla 

defesa. Ainda destaco que o Reclamado não juntou nenhum documento 

em sua contestação a ponto de gerar incerteza quanto ao documento 

apresentado pela parte autora. Assim, afasto a preliminar em referência 

Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do 

seu nome por suposto débito no valor de R$ 122,32. (cento e vinte e dois 

reais e trinta e dois centavos), contudo alega que não assinou nenhum 

contrato e nem se utilizou dos serviços ofertados pela Reclamada. A 

reclamada em sua contestação alega que os débitos são referente a UC 

que a autora é titular, pugna pela ausência de danos morais e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. In 

casu, a parte autora menciona em sua inicial que não entabulou negócio 

jurídico com a empresa, a parte Reclamada por sua vez, não conseguiu 

demonstrar se houve a efetiva contratação por parte do autor. No caso, 

cabia à parte requerida fazer prova da origem da dívida, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014973-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIVIANNY VIEIRA DOS SANTOS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014973-90.2019.8.11.0002 Promovente: WIVIANNY VIEIRA 

DOS SANTOS LEAO Promovido: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

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

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito A parte reclamante 

afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor de R$ 31,20 

(trinta e um reais e vinte centavos), pois informa que não possui débito e 

jamais contratou. A reclamada, em sua peça de bloqueio, não rebate de 

maneira especifica o valor alegado como desconhecido pela autora, e 

apenas pugna pela ausência de dano moral e improcedência dos pedidos 

autoral. Destaco que a empresa Reclamada apresentou defesa totalmente 

genérica, e não impugnou especificamente os fatos narrados na petição 

inicial. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como, do débito que motivou a negativação. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil 

do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente 

da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma 

empresa de grande porte. Não há informações sobre a situação 
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econômica da parte reclamante. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte 

requerida exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da 

presente decisão, e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a 

título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “2” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015008-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015008-50.2019.8.11.0002 Promovente: CLARICE 

FERREIRA DA SILVA Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

de R$ 107,00 (cento e sete reais) datado em 12/07/2019, pois informa que 

não contraiu a dívida e não firmou contrato que pudesse gerar o débito. A 

reclamada, em sua peça de bloqueio, sustenta que consta serviço de 

banda larga residencial contratado para o nome e CPF da autora 

constando interação com a central de atendimento, onde deixou de quitar 

algumas faturas emitidas. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes. As telas sistêmicas 

colacionadas na contestação não comprovam de maneira efetiva que 

houve contratação dos serviços por parte da autora. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por 

outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente 

da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma 

empresa de grande porte. Não há informações sobre a situação 

econômica da parte reclamante. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que a autora possui 

demais restrições referente a mesma empresa que não estão sendo 

discutidas neste processo. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte requerida exclua os 

dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, 

e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a título de danos 

morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da inclusão 

do nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “2” não 

seja cumprida. À Secretaria retifique o polo passivo da demanda fazendo 

constar TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015064-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015064-83.2019.8.11.0002 Promovente: FATIMA ROSANA 

DE ALMEIDA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

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

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

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

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte reclamante afirma 

que sofreu negativação indevida de seu nome no valor de R$ 207,24 

(duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos), pois informa que não 

entabulou negócio jurídico. A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega 

que a autora habilitou a linha telefônica de nº (65) 996827931, 

ocasionando a emissão de faturas mensais, sendo que deixou de efetuar 

o pagamento de suas faturas mensais. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como, do débito que 

motivou a negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial. A parte reclamante conta com mais 

negativações. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo 

discutida neste processo, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; 2) determinar que a parte requerida exclua os 

dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, 

e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a título de danos 

morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da inclusão 

do nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “2” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

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

sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, 

com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de 

alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se 

em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de 

cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014916-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ECKART PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014916-72.2019.8.11.0002 Promovente: DIEGO ECKART 

PRESTES Promovido: BANCO DO BRASIL AS Vistos, etc. Narra o autor 

que é correntista do banco Reclamado, sendo que no dia 14 de agosto de 

2019, realizou uma venda ao Sr. Junior Damião Barbosa de Arruda, 

referente a um jogo de rodas automotivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), e que após a transação bancária ter sido realizada, tentou acessar 

a sua conta bancária via aplicativo todavia não obteve êxito pois contava 

a informação de que sua conta havia sido bloqueada por suspeita de 

fraude, que procurou o banco para resolver a situação, onde apresentou 

ao gerente o contrato de compra e venda que havia feito, que sua conta 

foi considerada fraudulenta. Ao final pleiteia por danos morais no importe 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A audiência de conciliação resultou 

infrutífera. O Reclamado em sua peça de bloqueio sustenta que não houve 

falha do banco que a instituição resguardou a conta da parte autora que 

poderia ter sido vitima de aborrecimentos ainda maiores, que não houve 

qualquer vicio na prestação de serviço. Fundamento e decido. Preliminares 

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A relação em exame 
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enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. Interesse de 

Agir A parte reclamada alega que a parte reclamante deixou de juntar 

documentos essenciais que comprovem suas alegações, pugnando pelo 

indeferimento da inicial. A parte reclamante descreveu de forma 

compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os 

fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e 

da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a reclamante que a reclamada 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. Portanto, rejeito a preliminar em epígrafe 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade do bloqueio da 

conta corrente de modo unilateral e sem prévio aviso. A despeito das 

alegações apresentadas na peça defensiva que pudesse legitimar o 

bloqueio da conta corrente, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva, 

pois a requerida não apresentou nenhuma correspondência, e-mail ou 

áudio de gravação dando conhecimento a requerente sobre o bloqueio ou 

cobrando explicações sobre as movimentações consideradas como 

atípicas. Desse modo, cabia a requerida adotar todos os meios de 

comunicação a fim de notificá-la sobre o bloqueio da conta corrente. 

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade de seus 

procedimentos, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Nesse sentido, o reconhecimento que houve o bloqueio da conta de 

modo abusivo é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Em relação aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Sendo no caso presente o Reclamante se viu 

impedido de usufruir do seu dinheiro que estava depositado na conta 

bancária, com o bloqueio da conta corrente, sem aviso ou prévia 

solicitação do cliente, resta configurado o constrangimento do consumidor. 

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. Nesse sentido: EMENTA – RECURSO 

INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE 

AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA 

CONTA CORRENTE E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRU/MT – Recurso Inominado 

0011110-49.2019.811.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros 

Neto, Data do Julgamento: 06.06.2019) Verificada a ocorrência do dano 

moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, 

por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, não há prova de 

que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é 

uma empresa de grande porte. Não há informações acerca das condições 

econômicas da reclamante. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (tres 

mil reais). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o 

seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 25019964. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013474-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON RODRIGUES PORTO (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013474-71.2019.8.11.0002 Promovente: AMILTON 

RODRIGUES PORTO Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 
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reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

de R$ 186,22 (cento e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), pois 

informa que jamais utilizou os serviços da Reclamada. A reclamada, em 

sua peça de bloqueio, alega que a autora habilitou linha telefônica 

(66)999388994, que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que 

restaram faturas inadimplidas. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destaco que na 

petição inicial a parte autora nega a contratação, todavia, na contestação 

a Reclamada não rebate de maneira específica o valor discutido nesta 

ação, e na ausência de comprovação de contratação, presume-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Conforme extrato do SERASA juntados à contestação (ID 

26051258 – fls.11), a parte autora possui outra negativação, datada em 

outubro de 2014, que não foi comprovado na impugnação ser ilegítima. 

Sendo: NOVO MUNDO. Assim, não restou comprovado que o débito 

anterior ao discutido neste processo, é indevido. Quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014777-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DOMENIKE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014777-23.2019.8.11.0002 Promovente: ADALBERTO 

DOMENIKE DA SILVA CAMPOS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito A parte reclamante afirma que sofreu negativação 

indevida de seu nome no valor de R$ 136,01 (cento e trinta e seis reais e 

um centavos), pois informa que não contratou os serviços da empresa 

Reclamada. A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviço por meio do qual a autora 

habilitou linha a (65) 9.9688-2903, sendo que deixou de efetuar o 

pagamento de suas faturas. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como, do débito que 

motivou a negativação. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte requerida exclua os 

dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, 
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e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a título de danos 

morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“2” não seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014952-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ROBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014952-17.2019.8.11.0002 Promovente: JUNIOR ROBERTO 

DA COSTA E SILVA Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente que não possui débito com da Reclamada, todavia teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) e pugna para que 

seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte 

autora ainda menciona o seguinte em sua inicial (petição inicial – ID 

25009714 – fls.06/07): “Portanto, o Autor recorre ao judiciário buscando o 

devido reparo aos danos causados pela Ré e, para tanto, requer a 

declaração da inexistência de relação jurídica, uma vez que nunca houve, 

por parte do Autor, qualquer negócio firmado com a Ré.” A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que o autor deixou de quitar 

algumas de faturas emitidas em seu nome. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos autoral. Ocorre que conquanto tenha a parte 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a 

provar a existência de contratação que gerou o débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 25009712) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos debatidos nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013750-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RANGEL BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013750-05.2019.8.11.0002 Promovente: CARLOS RANGEL 

BATISTA Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 
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dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito E 

breve síntese narra o autor os seguintes fatos: - Que é cliente da 

Reclamada através do número (65)98140 -3109, que no ano de 2018 foi 

lhe oferecido internet via modem, que após muita insistência foi informado 

de que o autor poderia fazer um teste gratuito e que se não quisesse 

poderia fazer a devolução. - Que a Reclamada enviou o modem para sua 

residência, sendo que percebeu como não estava funcionando ligou 

solicitando o seu cancelamento, e que após alguns dias recebeu fatura 

cobrando a contratação do modem, que mesmo não concordando realizou 

o cancelamento, todavia, continuou recebendo cobranças, e inclusive teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito referente as 

cobranças indevidas. A Reclamada em sua peça de bloqueio alega que 

não restou comprovada nenhuma conduta ilícita ou abusiva que tenha 

praticado, que o suposto prejuízo causado não configura dano moral. Ao 

final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. A parte autora apresentou vários números de protocolos informando 

que os serviços não foram prestados e que requereu o cancelamento: 

20181306738721 2018 1402213024 20188720918204 2019915669751 

2019415689077 2019619429788 Ressalto que empresa Reclamada não 

impugnou nenhum número de protocolo apresentado pela parte autora. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência a efetiva prestação de serviço 

referente ao modem enviado ao do autor, bem como, a origem dos débitos 

que motivaram as restrições. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; 2) 

determinar que a parte requerida exclua os dados da parte requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a 

contar da intimação da presente decisão, e; 3) condenar a requerida 

pagar a parte requerente, a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da inclusão do nome da parte 

requerente nos cadastros de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes caso a determinação do item “2” não seja cumprida. À 

Secretaria proceda a retificação do polo passivo desta demanda fazendo 

constar TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012336-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA HENRIQUE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1012336-69.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ADRIANA HENRIQUE DA CRUZ. PARTE RÉ: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a 

parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome, 

nos serviços de restrição ao crédito, mencionou que desconhece o débito 

que lhe foi imputado e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento 

das inscrições e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os 

termos relatados na inicial, defendeu a legitimidade da inscrição e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. Dispensado o Relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento deste juízo, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Em relação 

ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa que 

acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do 

CPC, preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma rejeito a 

preliminar suscitada. Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de 

interesse de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. O valor da causa deve ser reflexo do proveito econômico 

perseguido, dessa forma a pretensão inicial encontra sintonia com o valor 

da causa, portanto rejeito a preliminar suscitada, pois não há como limitar a 

pretensão inicial a cinco mil reais conforme requereu a parte ré. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, emoldurando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. Dos autos, constata-se a existência da a relação jurídica e da 

legitimidade do débito, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora com a cedente, telas sistêmicas legíveis e certidão da 
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cessão de crédito. (Num. 25889920 - Pág. 1 e seguintes). Ressalta-se que 

a parte autora foi negativa após 30 de novembro de 2018, data posterior a 

formalização da cessão que ocorreu em 19/11/2018, é o que comprova a 

carta de notificação do Serasa Experian, pontua-se que 05/10/2016 é a 

data do vencimento do débito e não a data da inclusão da restrição 

conforme argumentou a parte autora. (id. Num. 25889920 - Pág. 1.). Sendo 

assim, a cessão de crédito é válida e eficaz. Desta feita, comprovada a 

relação jurídica com a cedente, competia a parte autora trazer aos autos a 

comprovação dos pagamentos, todavia limitou-se as meras alegações. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte autora 

argumenta que não foi notificada da inscrição no SPC/Serasa, no entanto 

esta responsabilidade não cabe a ré, e, sim, ao órgão mantenedor de 

proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do 

STJ. Porém no caso, provou-se a notificação conforme a carta de 

comunicação juntada no id. Num. 25889920 - Pág. 1. Para mais, no que 

tange a validade da cessão de crédito, o artigo 293 do CC informa que 

independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Veja a 

ausência da notificação não torna a dívida inexigível, tampouco impede o 

novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos 

cedidos, nesse sentido entendeu o STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1156325 

SP 2017/0207640-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/04/2018). A Quarta Turma do STJ, também se 

posicionou pelo mesmo entendimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1233425 MT 

2018/0009924-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/05/2018). No referido julgado, o STJ afirmou que a notificação prevista 

no art. 290, do Código Civil, tem a finalidade de proteger o devedor, 

evitando tão somente que pague a quem não é titular do crédito e 

permitindo-lhe opor eventuais exceções pessoais. Dessa maneira, não 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Enfim, comprovada a ausência de ato ilícito indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões contidas na 

inicial e pela extinção do processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

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

9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssima Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. 

Tathyane G. da Matta Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza 

Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016707-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRUNO BASTOS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016707-76.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: BENEDITO 

BRUNO BASTOS DA CRUZ E SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que foi surpreendida com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Alegou desconhecer o débito que lhe foi 

imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial, defendeu a legitimidade da inscrição 

e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte autora não apresentou 

impugnação. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Em relação a preliminar de inépcia da petição inicial, a 

ré pontuou em sua defesa que a petição seria inepta em razão da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330 §1º, III, 

CPC). Insta salientar que o referido dispositivo exige que a petição inicial 

tenha uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a 

conclusão a que chega quando formula seu pedido, dessa forma nota-se 

que a demandante afirma desconhecer o débito e requer o 

reconhecimento da inexigibilidade do débito, portanto é evidente a lógica 

entre os fatos e o pedido, assim não há por parte desta qualquer violação 

ao art. 330 §1º, do CPC, com efeito rejeito a preliminar levantada. Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez o comprovante 

de residência não é documento essencial, portanto não é capaz de 

afastar a análise do mérito, até porque a ré indica endereço em Várzea 

Grande como sendo da parte autora, portanto tem-se por rejeitada a 

preliminar da ré. Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse 

de agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é 

predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das 

instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela 

fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” No caso em 

tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a 

autora não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não 

poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, 

tampouco, no indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar 

suscitada. Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não 

fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos 

serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se a existência da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado 

aos autos, contrato com a assinatura da parte autora, documentos 

pessoais, históricos de chamadas e telas sistêmicas legíveis. (Id. 

Num.Num. 27328020 - Pág. 19 e seguintes.). Nota-se, ainda, que na 

petição inicial a parte autora não negou a inexistência da relação jurídica, 

dessa forma apresentado e justificado a origem do débito competia a parta 

autora apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que 

as cobranças são indevidas, no entanto assim não procedeu ficando 

inerte após a contestação. Dessa forma, as provas trazidas aos autos 

pela parte ré são suficientes para confirmar existência dos débitos. Por 

consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Comprovada a inadimplência da parte autora, 

indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente caso 

ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição 

no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a litigância 

de má-fé, a mera propositura de ação para questionar o débito entre as 

partes não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não 
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acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o 

acesso ao poder judiciário direito fundamental previsto na Constituição 

Federal (5º, XXXV). Por fim, ressalta-se que o pedido contraposto fica 

limitado ao objeto da demanda. Fundamentação apresentada passo a 

opinar. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela 

procedência do pedido contraposto, Opino pela parcial procedência do 

pedido contraposto, assim condeno a autora a pagar a ré o valor de R$ 

114,89 (cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, 

ambos contabilizados a partir do vencimento do débito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane Garcia da 

Matta Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013226-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS FLEURY DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013226-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GONCALO DALVO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: IRIS FLEURY DIAS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Ante o 

acordo realizado entre as partes, julgo prejudicados os embargos à 

execução propostos no ID 25583795. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007133-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO SELVINO SANGALLI (EXECUTADO)

DINA LOURDES SANGALLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007133-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: ANGELO SELVINO SANGALLI, DINA LOURDES 

SANGALLI Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora, e, requer a liberação do 

valor bloqueado via BacenJud em favor da parte exequente. Diante do 

bloqueio realizado no ID 24593613 EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma que for requerida no ID 26536515, e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. DETERMINO a baixa dos RENAJUD realizados no ID 

24593609 e ID 24593612, conforme extrato anexado, já que o acordo 

nada mencionou sobre a manutenção da restrição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016493-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON DE ARAUJO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016493-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALYSON DE ARAUJO 

AQUINO REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o cumprimento 

mediante depósito judicial, o qual foi realizado no id. 27340954. Fica a 

parte autora intimada para apresentar dados bancários para transferencia 

do pagamento depositado, prazo de 05 dias. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo 

instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016678-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016678-26.2019.8.11.0002. INTERESSADO: RAFAEL CELINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 
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moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora, o qual já foi devidamente 

realizado. Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007120-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE SOUZA VERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007120-30.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CLAUDEMIR DE SOUZA VERA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, 

e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo 

motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora, e, requer a liberação do valor bloqueado via 

BacenJud em favor da parte exequente. Diante do bloqueio realizado no ID 

24601677 EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma que for 

requerida no ID 26557237, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007020-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUHAN MOURA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007020-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUHAN MOURA AGUIAR 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora, o qual 

já foi devidamente realizado. Proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006700-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURINEY DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006700-25.2019.8.11.0002. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010766-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FERNANDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010766-48.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LAIS FERNANDA DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. 

Indefiro o pedido de suspensão do processo até o pagamento final do 

acordo, porquanto incabível com o princípio de celeridade do Juizado 

Especial e, ademais, em caso de eventual descumprimento o processo 

poderá ser a qualquer tempo desarquivado, realizando-se a execução do 

acordo, não havendo prejuízo para a parte exequente. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005979-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO JULIAN POZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005979-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEAN CARLO JULIAN POZZA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005978-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IARA MARTINS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016219-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TMC SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - 

CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016219-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TMC SERVICOS DE APOIO AS 

EMPRESAS EIRELI REQUERIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO 

CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, 

e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo 

motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora, cujo valor já foi depositado conforme 

comprovante anexado no ID 26837877. Assim, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015728-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF PEREIRA GILIOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015728-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ALEF PEREIRA GILIOLI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. 

Indefiro o pedido de suspensão do processo até o cumprimento final do 

acordo, por não se coadunar com o princípio de celeridade do Juizado 

Especial e, ainda, não há prejuízo para a parte exequente o arquivamento, 

pois em caso de descumprimento poderá solicitar o desarquivamento a 

qualquer tempo, prosseguindo com a execução do acordo. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016536-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MENDES MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016536-22.2019.8.11.0002. INTERESSADO: REGINA MENDES MARTINS 

REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo 

estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 
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arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009274-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZAINE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009274-21.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ELEZAINE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014230-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR LUZIA KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014230-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIR LUZIA KELLER 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010569-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010569-93.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do 

CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora, em relação ao valor bloqueado no processo 

8018159-02.2019.811.0002, já foi liberado para a parte exequente por 

alvará expedido nesses autos. Sobre o pedido de baixa da restrição no 

SERASA, informo que não foi realizada inscrição por este Juízo. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012390-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE ESTEVES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012390-35.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: DANIELE ESTEVES DE MOURA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. serasa Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o cumprimento via 

boletos, direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016673-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO TAVEIRA CHIOVETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016673-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANO TAVEIRA 
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CHIOVETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O 

cumprimento do acordo será realizado diretamente para a parte credora. 

Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012342-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUDY KELLY CAVALLI MARIUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012342-76.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: DUDY KELLY CAVALLI 

MARIUSSI Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. Proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010857-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010857-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM cujo acordo 

abrange o processo 1010872-10.2019.8.11.0002, e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora, o qual 

já foi até realizado conforme comprovante de depósito anexado no ID 

26933139. Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010872-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010872-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM cujo acordo 

abrange o processo 1010857-41.2019.8.11.0002, e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora, o qual 

já foi até realizado conforme comprovante de depósito anexado no ID 

26933139. Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016085-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON DE CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016085-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALISSON DE CAMPOS 

COSTA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. 

Efetivado o depósito judicial, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma que for requerida, desde que, se for o caso, o instrumento 

procuratório juntado nos autos, contenha poderes para "receber, dar 

quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Ante a comprovação da realização 

do depósito judicial, intimo a parte credora a informar os dados bancários 

para realização da transferência conforme disposto no acordo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005991-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005991-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAXIMO CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009588-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA PEREIRA (REQUERIDO)

PEREIRA E MAGALINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009588-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIPESCA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: PEREIRA E MAGALINI 

LTDA - ME, MONICA CRISTINA PEREIRA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo 

estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016646-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUCENTER COMERCIO DE PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016646-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME REQUERIDO: MANUCENTER COMERCIO 

DE PNEUS EIRELI Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016843-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016843-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA SOUZA DE JESUS 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao 

processo instrumento procuratório com poderes para “receber, dar 

quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011847-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CLEBSON LOPES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011847-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: DAVID CLEBSON LOPES DIAS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em audiência, 

e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo 

motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o 
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competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao 

processo instrumento procuratório com poderes para “receber, dar 

quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017018-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CONCEICAO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017018-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONEL DA CONCEICAO 

RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM em 

audiência, e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não 

vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao 

processo instrumento procuratório com poderes para “receber, dar 

quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010870-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA FERREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010870-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DILVA FERREIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM em audiência, e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. 

Proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO DE OLIVEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006589-41.2019.8.11.0002. INTERESSADO: OSMARINO DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016221-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TENORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016221-91.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ANTONIO TENORIO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010778-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA KAROLINE DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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NÚMERO DO PROCESSO: 1010778-62.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARIANA KAROLINE DE ARRUDA AMORIM. PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida 

em seu nome, no serviço de restrição ao crédito, alegou desconhecer o 

débito que lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré afirmou a regularidade do débito, 

alegou que a parte autora está inadimplente e portanto a inscrição seria 

legítima. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as provas 

documentais juntadas são suficientes para formar convencimento do juízo, 

portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Preliminar De início, alegou a parte ré a suposta 

violação do artigo 320 do CPC, nesse passo oportuno salientar que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja a 

ausência impede o julgamento do mérito da demanda, e no caso a parte 

autora todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, 

portanto rejeito a preliminar. Quanto a alegação de incompetência deste 

Juizado, este argumento não se sustenta, já que a parte autora, nos 

termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá propor a demanda no 

local onde a ré exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, além do 

que a parte ré em sua defesa indica endereço em Várzea Grande como 

sendo da parte autora, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar de 

incompetência territorial. Mérito A controvérsia consiste em verificar a 

legitimidade ou não das inscrições do nome da parte autora nos serviços 

de proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora 

enquadra-se como destinatária final da prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º 

e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte ré provou a existência da relação jurídica 

e a legitimidade dos débitos, posto que juntou ao autos histórico de contas 

e ficha cadastral da unidade consumidora com diversas faturas sem 

pagamento. (Id. Num. 24752568 - Pág. 16 e seguintes). Ressalta-se que a 

parte autora na inicial afirmou desconhecer o débito, mas posteriormente 

alterou a versão lançada na inicial e alegou na impugnação a inexistência 

da relação jurídica. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a 

alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da 

ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça 

inicial. Assim, esclarecida a origem do débito, para amparar as 

pretensões, competia a parte autora trazer aos autos provas para 

demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos, ocorre que assim 

não procedeu ficando no campo das meras alegações. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que compete à parte autora 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ante aos fatos, 

declaro que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu 

de forma indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício 

regular do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da 

existência do débito, acolho o pedido contraposto nos limites do objeto da 

demanda, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, pois foi provado a 

existência do débito. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e 

pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, 

para condenar a parte autora a pagar a ré a quantia de R$ 717,99 

(setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) (vencimento 

17/11/2018), e R$ 719,22 (setecentos e dezenove reais e vinte e dois 

centavos) (vencimento 17/12/2018), com correção monetária, indexada 

pelo IGPM, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do vencimento do débito. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006400-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL KARLA RENATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DA COSTA CARVALHO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006400-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL KARLA RENATA 

EXECUTADO: DANIELA DA COSTA CARVALHO FREITAS Vistos etc. 

Tendo em vista a informação juntada no ID 26155962, de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do 

Art. 54 da lei 9.099/95. Diante do bloqueio realizado no ID 24594096, defiro 

sua liberação para a parte executada, conforme requerido no ID 

26502362, EXPEDINDO o competente ALVARÁ JUDICIAL, na forma que for 

requerida. Precluso este decisum, remeta-se ao ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005761-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YHASMIN CASSIA DE ALMEIDA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005761-45.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: YHASMIN CASSIA DE ALMEIDA 

MACHADO Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos 

autos, que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito, em 

razão de acordo realizado extrajudicialmente. É o Breve Relato. Decido. 

Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO, o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Em relação a baixa da restrição, não houve 

determinação deste Juízo para sua realização. Precluso este decisum, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016480-86.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016480-86.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: WILLIAM CARDOSO Vistos etc. Verifica-se por meio 

da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009272-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ARAUJO BRUNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009272-51.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: LEONARDO ARAUJO BRUNO Vistos etc. Tendo em 

vista a informação juntada no ID 26590078 de que a parte executada 

satisfez a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a 

GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 

9.099/95. Precluso este decisum, remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013539-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013539-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LINDOMAR PAULA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Verifica-se por 

meio da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUEREU a 

DESISTÊNCIA do presente feito antes da contestação e da audiência e 

conciliação. É o Breve Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 

do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA 

da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017141-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NUNES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017141-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA NUNES ROCHA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Verifica-se 

por meio da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011098-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORA VILMA MOREIRA BORBA (EXECUTADO)

EURIPEDES VIEIRA DE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011098-15.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: FLORA VILMA MOREIRA BORBA, EURIPEDES VIEIRA DE 

BORBA Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, 

que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve 

Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex 

Positis, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso este decisum, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019325-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))
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PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES TANCREDO MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019325-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BARBOSA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: THALES 

TANCREDO MACIEL COSTA Vistos etc. Verifica-se por meio da petição 

acostada nos autos, que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 

do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA 

da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso 

este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015296-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

RICARDO RODRIGUES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015296-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SORPACK COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, RICARDO RODRIGUES NUNES, 

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE Vistos etc. Verifica-se por meio 

da petição acostada nos autos, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017499-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALEXANDRE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETEL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017499-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FAGNER ALEXANDRE ALVES 

REQUERIDO: BETEL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Vistos etc. 

Verifica-se por meio da petição acostada nos autos, que a parte autora 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. 

Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex Positis, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso este decisum, remetam-se os autos 

ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018594-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CSF S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PORFIRIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018594-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO CSF S.A. EXECUTADO: 

LUCIANA PORFIRIA DA SILVA Vistos etc. Verifica-se por meio da petição 

acostada nos autos, que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito em razão de ter sido interposto erroneamente. É o Breve 

Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Ex 

Positis, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Precluso este decisum, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017325-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017325-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL BARBOSA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Devidamente intimada do despacho 

retro, a parte autora não apresentou emenda à inicial. A postura de 

INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da 

INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo 

Código. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando 

as baixas necessárias. Considerando o Princípio Constitucional de acesso 
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à justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 

99 do Código de processo Civil. Arquive-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012481-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DELZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012481-28.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CRISTIANE DELZA DOS SANTOS Vistos etc. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que trata-se de execução de título 

extrajudicial, onde a parte executada, devidamente citada, quedou-se 

inerte. Desta feita, a parte exequente requereu a penhora on line e, 

estando os autos conclusos, realizou-se o bloqueio via BACENJUD, tendo 

então as partes apresentado acordo antes mesmo de ser lançada a 

decisão por este Juízo. Decido. Deste modo, considerando que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes (id. 

26774574), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b do CPC. Em vista do bloqueio 

efetuado, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte 

exequente, havendo, se for o caso, instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012479-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLI CRISTIANE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012479-58.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: EDLI CRISTIANE MORAES Vistos etc. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que trata-se de execução de título extrajudicial, onde a 

parte executada, devidamente citada, quedou-se inerte. Desta feita, a 

parte exequente requereu a penhora on line e, estando os autos 

conclusos, realizou-se o bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, tendo então 

as partes apresentado acordo antes mesmo de ser lançada a decisão por 

este Juízo. Decido. Deste modo, considerando que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes (id. 

26772622), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. Em vista do bloqueio efetuado, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte 

exequente, havendo, se for o caso, instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016377-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016377-79.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucas Matheus 

Paula Dias Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pelas 

Reclamadas não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 127,15 (cento e 

vinte e sete reais e quinze centavos), desconhecendo por completo o 

débito, pois não contratou serviços junto a empresa requerida. A parte 

requerida contesta a parte requerente asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua defesa Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços – SMP, devidamente assinado pela 

parte Requerente no ID 27106853, com cópia do seu documento pessoal, 

bem como áudio que confirma a ativação do plano no ID 27106854, e 

relatórios de chamadas, assim, restando o consumidor inadimplente com a 

utilização dos referidos serviços disponibilizados, é legítima a negativação, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim requer a título de 

pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento 

do débito em aberto no valor de R$ 151,15 (cento e cinquenta e um reais e 

quinze centavos). A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando ratificando que não possui contrato com a 

requerida e aduz que não reconhece a assinatura acostada no contrato, 

contudo, destaco que as assinaturas são idênticas e que junto ao referido 

contrato foi apresentado cópia do documento pessoal da parte 

requerente. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, e como a 

parte requerente não comprova o pagamento dos serviços da empresa de 

telefonia, resta evidente que a negativação dos autos é legítima. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas 

produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 521 de 721



reclamada, qual seja, o importe de R$ 151,15 (cento e cinquenta e um 

reais e quinze centavos), difere do valor questionado na inicial, desta 

feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar 

as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, 

ainda, a preliminar de perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016500-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016500-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Laís Carina Oliveira 

da Silva Reclamado: Avon Cosméticos LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Preliminar. As preliminares arguidas pela Reclamada 

não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito 

as preliminares. Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 128,27 (cento e vinte e 

oito reais e vinte e sete centavos), desconhecendo por completo o débito. 

A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo colacionando à sua defesa ficha cadastral que 

se encontra devidamente assinada pela parte requerente, conforme ID 

26650948, com cópia de seu documento pessoal, e, restando inadimplente 

com a utilização dos produtos disponibilizados, é legítima a negativação, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação genericamente alegando que a 

empresa não cumpriu o disposto no artigo 373, II do Código de Processo 

Civil, quanto à existência de fato modificativo, razão pela qual ratifica os 

termos da petição inicial. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a RELAÇÃO 

JURÍDICA entre as partes, bem como a utilização dos serviços, 

comprovando assim que a negativação é legítima, uma vez que houve a 

juntada do contrato devidamente assinado, sendo a assinatura idêntica as 

demais acostadas nos autos, bem como foi juntado cópia dos documentos 

pessoais da autora (comprovante de endereço e documento de 

identidade). Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à 

empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte 

requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de apresentar 

impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015661-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015661-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Cristiane 

Silva Araújo Reclamado: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 
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ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Da 

Necessidade da Realização de Prova Pericial – Áudio: Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito referente a uma 

negativação no importe de R$ 261,81 (duzentos e vinte e quatro reais e 

setenta e oito centavos), sob o argumento de que não tem débito algum 

com a parte requerida. A parte requerida sustenta que os valores 

cobrados pelos serviços de telefonia são devidos, uma vez que a parte 

requerente por meio de ligação ao call center, solicitou a mudança de 

endereço da sua linha telefônica, conforme juntada do áudio na defesa, 

bem como telas do seu sistema interno para demonstrar a instalação dos 

serviços. Em sede de impugnação a parte Requerente alega que não 

reconhece a voz do áudio, visto que não contratou os serviços, bem como 

não reconhece o número do telefone. As provas produzidas nos autos, 

não são suficientes para que o juízo, com certeza, apure se a voz do 

áudio são da parte autora ou de seu filho, assim, para um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável se faz a realização da prova pericial, para eliminação de 

quaisquer dúvidas, uma vez que há áudio comprovando a existência de 

contrato, bastando para tanto a verificação se a voz do áudio é da parte 

Reclamante ou não, o que foge da competência dos Juizados Especiais. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Destarte, restando controversa a veracidade dos áudios 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR. ART. 43 §2º CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 

ASSINADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige 

comprovante de recebimento da notificação. A postagem das notificações 

a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015697-94.2019.8.11.0002 Reclamante: Kleber de Paula e 

Silva Reclamado: Banco BMG S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito A parte requerente alega que foram realizados descontos do seu 

recebimento no valor total de R$ 24.669,13 (vinte e quatro mil, seiscentos 

e sessenta e nove reais e treze centavos), que alega serem indevidos por 

se tarar de fraude, pois não há relação contratual entre as partes. Pleiteia 

a indenização a título de dano moral em razão dos descontos que 

considera indevidos por não ter sido contratado o cartão de crédito junto a 

requerida, bem como a repetição indébito dos valores cobrados 

indevidamente. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista a 

contratação do empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, 

conforme áudio acostado no ID 26356986, onde o autor confirma o 

interesse no recebimento do valor do cartão e confirma seus dados 

pessoais aos 0m39s, bem como a juntada de faturas que demonstram a 

utilização do cartão de crédito (ID 26356988), dessa forma a requerida ao 

descontar os valores do cartão age no seu exercício regular do direito. A 

parte requerente apresentou impugnação genérica a contestação, 

deixando de impugnar o áudio apresentado na defesa, portanto, não há 

discussão quanto a legalidade deste. No contexto dos autos, verifica-se 

que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A 

CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, 

conforme o áudio que confirma a contratação do empréstimo por meio de 

cartão de crédito, áudio este onde fora informado ao consumidor os 

termos da utilização do saque disponibilizado em sua conta corrente, bem 

como há comprovação da utilização do cartão de crédito, por meio de 

faturas com compras realizadas pela parte autora. Deste modo, a 

afirmação da parte requerente de que não realizou a contratação do 

cartão de crédito não deve prosperar, bem como não há nos autos 

nenhuma prova de que a parte requerente foi obrigada a contratar o 

referido cartão de crédito. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 
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um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a origem 

do débito e mesmo após a juntada do contrato em contestação a parte 

requerente continua afirmando que não assinou o documento e que se 

trata de fraude, mesmo sem o mínimo de evidencia de que há fraude na 

assinatura do referido contrato. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do 

cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013755-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY ROCA DA CUNHA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013755-27.2019.8.11.0002 Reclamante: Stephany Roca da 

Cunha Bianchini Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

26,69 (vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), desconhecendo 

por completo o débito, pois não contratou serviço da empresa requerida. A 

parte requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as 

partes, tendo a parte Reclamante utilizado dos serviços e se encontra 

inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal 

fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, não 

informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se 

reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço, apenas telas do sistema interno da 

requerida que não possui o condão de comprovar relação jurídica e a 

origem do débito questionado. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou telas do seu sistema interno. A inversão do ônus 

da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte 

requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que minimamente, 

que os serviços foram regularmente solicitados. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço 

agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço 

contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de 

boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida pode provocar 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, 

no contexto do presente feito, analisando os documentos acostados na 

defesa, verifica-se que no extrato que consta no ID 25782315, a parte 

Requerente possuía uma negativação comandada pela Claro S.A., incluída 

em 26.04.2014 e excluída na data de 15.12.2017, ou seja, a anotação 

ocorreu em data anterior e a sua exclusão em data posterior a inscrição 

discutida nos autos, tendo em vista que o débito no valor de R$ 26,69 

(vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), que é objeto da presente 

lide, teve vencimento em 07.07.2015, inclusão em 28.07.2015 e exclusão 

em 10.12.2015, e inexiste informação a respeito da ilegalidade do referido 

apontamento, assim, impõe-se a aplicação da Súmula n° 385 do Colendo 

STJ, sendo que são mais antigas que a discutida nesse processo. Com 

efeito, se a parte requerente permanece silente com relação às outras 

restrições lançadas em seu nome, entendo que não é possível presumir 

que ela foi submetida à situação vexatória. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de indenização por danos 

morais àqueles que reclamam na justiça a reparação pela inscrição do 

nome em bancos de dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos 

presentes autos qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos 

lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar 

se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma 
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restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS 

comandado pela parte Requerida no valor de R$ 26,69 (vinte e seis reais e 

sessenta e nove centavos), com vencimento em 07.07.2015, inclusão em 

28.07.2015, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos 

débitos. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da 

fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA 

DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014584-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE GERTRUDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014584-08.2019.8.11.0002 Reclamante: Marelize Gertrudes 

de Moraes Reclamado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

190,05 (cento e noventa reais e cinco centavos) desconhecendo por 

completo o débito, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as 

partes. A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua defesa, histórico 

de consumo da unidade consumidora, cópia do documento pessoal e do 

Parcelamento da Dívida, devidamente assinado (ID 26167403), e, restando 

inadimplente com o referido parcelamento, é legítima a negativação, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim a parte requerida 

pleiteia a título de pedido contraposto a condenação da parte Requerente 

para que proceda com o pagamento da dívida no importe de R$ 2.111,50 

(dois mil, cento e onze reais e cinquenta centavos). Ressalta-se que a 

parte Requerente impugnou a contestação alegando que a assinatura 

aportada no contrato apresentado pela parte Requerida não é da parte 

Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que se tratam da 

mesma assinatura, bem como consta juntada do documento pessoal da 

parte requerente. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, bem como a origem do débito, pois foi juntado o contrato 

de parcelamento dos débitos junto a concessionária de energia, 

devidamente assinado pela parte requerente e a cópia do seu documento 

pessoal, restando comprovado a origem do débito, e não há que se falar 

em fraude, sendo, portanto, as negativações legítimas, tendo em vista que 

inexiste nos autos a comprovação de que o referido parcelamento foi 

quitado. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa 

reclamada, qual seja, o importe de R$ 2.111,50 (dois mil, cento e onze 

reais e cinquenta centavos), difere do valor questionado na inicial, desta 

feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar 

as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, 

ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao 

caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo n.º 1014588-10.2019.811.0002 Reclamante: Laudiceia Alves 

Porto Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos 10 débitos que totalizam o importe de 

R$ 148,13 (cento e quarenta e oito reais e treze centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, pois não possui relação jurídica 

com a empresa requerida. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

do contrato estabelecido entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 

390323-4, qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas e históricos 

de utilização, retirados seu sistema interno, para comprovar suas 

alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, assim não há como comprovar a relação jurídica entre as 

partes, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 11.12.2015 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--
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Processo n.º 1014734-86.2019.8.11.0002 Reclamante: Marly Pereira dos 

Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos 10 débitos que totalizam o importe de 

R$ 3.457,64 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), desconhecendo por completo os débitos, pois não 

possui relação jurídica com a empresa requerida. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente do contrato estabelecido entre as partes, 

Unidade Consumidora sob o nº 1952093, qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, 

apresentando somente telas, históricos de utilização e fiscalização de 

irregularidade na referida UC sem assinatura da parte reclamante, bem 

como os demais documentos juntados foram retirados seu sistema interno, 

para comprovar suas alegações, sem maiores indagações ou 

explicações, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação. Frisa-se neste ponto que não há ainda qualquer 

comprovação de que houve consumo na referida unidade, bem como não 

houve negativa pela parte Requerida de que foi aberto uma nova Unidade 

Consumidora no mesmo endereço para o inquilino da parte Requerida. Em 

se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços 

pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa 

é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de 

relação de consumo é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 19.06.2018 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010457-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1010457-27.2019.8.11.0002 Reclamante: Jefferson Amaro 

dos Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 527 de 721



declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos débitos que totalizam o valor de R$ 

863,28 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), 

desconhecendo por completo o débito, pois não possui relação jurídica 

com a empresa requerida. A parte requerida, no mérito contesta o autor 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, tendo a parte Reclamante utilizado 

dos serviços e se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, não 

informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se 

reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço, apenas telas do sistema interno da 

requerida que não possui o condão de comprovar relação jurídica e a 

origem do débito questionado. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou telas do seu sistema interno. A inversão do ônus 

da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte 

requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que minimamente, 

que os serviços foram regularmente solicitados. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço 

agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço 

contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de 

boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida pode provocar 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, 

no contexto do presente feito, analisando os documentos acostados na 

defesa, verifica-se que no extrato que consta no ID 24625891, a parte 

Requerente possuía uma negativação comandada pela BV SERVS/BV., 

incluída em 27.07.2015, qual não fora baixada, ou seja, a anotação 

ocorreu em data anterior aos débitos objetos da lide que ocorreram no ano 

de 2018, bem como inexiste informação a respeito da ilegalidade da 

inscrição preexistente no nome da parta requerente, assim, impõe-se a 

aplicação da Súmula n° 385 do Colendo STJ, sendo que são mais antigas 

que a discutida nesse processo. Com efeito, se a parte requerente 

permanece silente com relação às outras restrições lançadas em seu 

nome, entendo que não é possível presumir que ela foi submetida à 

situação vexatória. Quem já é registrado como inadimplente não pode se 

sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS comandado pela parte 

Requerida no valor de R$ 26,69 (vinte e seis reais e sessenta e nove 

centavos), com vencimento em 07.07.2015, inclusão em 28.07.2015, bem 

como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta 

indeferido o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. 

Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da 

parte autora referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Após o transito em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013752-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA POLLETTI LEINAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1013752-72.2019.8.11.0002 Reclamante: Edneia Polletti Leinat 

Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 161,89 (cento e sessenta e um reais e oitenta e nove 

centavos), desconhecendo por completo o débito, pois possui linha 

pré-pago, bem como aduz que sua bolsa foi furtada juntamente com seus 

documentos pessoais o que pode ter contribuído para a concretização da 

fraude em seu nome. A parte requerida contesta a autora alegando que o 

débito é regular, tendo em vista que a parte requerente contratou os 

serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa reclamada, e 

restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas pela 

requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo qual 

requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno e supostos 

relatórios de chamadas, quais não se revestem de imprescindibilidade 
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para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida 

alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido 

entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo 

de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas, tendo juntado apenas telas do seu sistema interno e 

suposto relatório de chamadas, documentos que não têm o condão de 

comprovar a relação jurídica entre as partes. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado 

no valor de R$ 236,41 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(20.02.2017). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012730-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012730-76.2019.8.11.0002 Reclamante: Silvana Cristina de 

Campos Reclamada: Banco Bradescard S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de R$ 666,52 

(seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

desconhecendo por completo o referido débito. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que os fatos narrados pela 

parte requerente não são capazes de causar prejuízos e inexiste 

comprovação de qualquer conduta ilícita ou abusiva pela parte requerida, 

bem como não deve ser aplicado neste caso a inversão do ônus da prova, 

visto que não há um mínimo de verossimilhança nas alegações da parte 

requerente. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, não informando nenhuma relação jurídica que possa ter 

com esta, o que se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do 

alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 
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O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do 

NCPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

no valor de R$ 666,52 (seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 09.05.2019 - data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014532-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS OAB - MT26823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNELSON BRUGNOLI - ME (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014532-12.2019.811.0002 Parte Reclamante: Lazaro 

Armando da Silva Parte Reclamada: Via Varejo S/A Parte Reclamada: 

Whirlpool S.A Parte Reclamada: Ednelson Brugnoli - ME Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a restituição 

do valor pago pelo produto adquirido (ar condicionado), visto que este 

apresentou defeito no momento de sua instalação. Alega ainda que abriu 

procedimento junto à loja, pois foi constatado o defeito no dia da compra, 

qual entrou em contato com a assistência técnica, contudo, após passado 

o prazo de 30 (trinta) dias, não houve a visita técnica para verificação do 

defeito do produto nem a devolução do valor pago, sendo assim, requer a 

condenação das partes Requeridas nos danos morais e materiais, em 

virtude de o problema não ter sido sanado. A parte requerida VIA VAREJO 

S.A, alega que a responsabilidade é exclusiva da fabricante do produto e 

da assistência técnica, uma vez que a responsabilidade é da empresa 

fabricante e não da revendedora, inexistindo assim qualquer ilícito 

cometida por ela. Assim requer que sejam julgados improcedentes os 

pedidos iniciais. A parte Requerida WHIRLPOOL S.A, contesta a parte 

Requerente, pleiteando pela necessidade de perícia, bem como alega que 

em nenhum momento se eximiu de suas responsabilidades e não negou 

atendimento a parte requerente, requerendo assim a improcedência da 

demanda. A parte Requerida EDNELSON BRUGNOLI - ME alega que a 

responsabilidade é exclusiva da fabricante da fornecedora do produto, 

afirma ainda que quando foi aberto o chamado para verificação do defeito, 

fora realizado o atendimento ao consumidor, pleiteando assim a 

improcedência da demanda. Na impugnação a defesa a requerente 

impugna a integralidade das contestações e requer a condenação das 

requeridas. Em análise aos documentos dos autos constato, que nenhuma 

das Partes Requeridas trouxe qualquer documento para corroborar as 

suas argumentações. Resta incontroverso pelas partes que o ar 

condicionado adquirido pelo requerente apresentou problema, tendo em 

vista a abertura da reclamação no mesmo dia pelo consumidor, observo 

que foram juntadas na defesa da assistência técnica duas ordens de 

serviços sob o nº 300319 e nº 170719, sendo que a primeira OS foi 

assinada pela parte requerente em 11.04.2019, mas consta a informação 

de que as causas detectadas não são cobertas pela garantia, contudo, 

não há a descriminação de quais são as causas do defeito do produto e 

na segunda OS, constato que foi aberta no mês de agosto de 2019, após 

se passado cinco meses da compra do produto, onde contém a 

informação de que houve o cancelamento da visita técnica, mas tal 

informação foi acrescentada a caneta. Embora a parte Requerida Via 

Varejo, alegue que não é responsável pela falha na prestação de serviço, 

verifico que esta participou da negociação tendo vendido o produto, assim 
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se torna responsável nos termos do art. 13 do CDC, constato ainda que 

esta poderia ter tomado as medidas cabíveis para solucionar o problema 

da parte Requerente, bem como quanto a alegação de ilegitimidade 

passiva da empresa Ednelson Brugnoli – ME, não deve ser acolhida por 

não ter efetuado o conserto do produto ou fornecido qualquer documento 

que comprove que o defeito não está coberto pela garantia. Em se 

tratando de relação de consumo, ocorrendo defeito no produto o 

fornecedor tem a obrigação de sanar o vício. Caso não sanado o vício em 

30 dias, o consumidor tem o direito de requerer a substituição do produto, 

a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional no 

preço, nos termos do art. 18 do CDC. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. O que se 

constata é que as partes Requeridas não comprovaram que solucionaram 

o defeito por definitivo, bem como o produto já foi encaminhado para a 

assistência técnica em duas oportunidades. Assim compulsando os autos 

resta razão a parte Reclamante. Portanto, não comprovado que as partes 

Reclamadas sanaram o vício de forma definitiva, demonstra que o caso se 

reveste de danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente já encaminhou 

o aparelho celular duas vezes para a assistência técnica, deixando neste 

período de utilizar o produto enquanto aguardava solução do vício 

apresentado. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 288416820138110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto à 

devolução do valor pago, tenho que assiste razão a parte Requerente, 

visto que o produto não teve o seu defeito sanado. Deste modo, determino 

que as partes Requeridas efetuem a devolução do valor de R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais), devidamente corrigido, mediante a 

devolução do produto adquirido pela parte Requerente para a parte 

Requerida. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para determinar que as partes Requeridas efetuem a devolução 

do valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), corrigido pelo 

índice INPC/IBGE desde o pagamento e juros moratórios desde a citação 

ocorrida em 24.10.2019, e condenar as partes requeridas ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 24.10.2019 – por se 

tratar de relação contratual, tudo solidariamente. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014607-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINNE APARECIDA SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014607-51.2019.811.0002 Reclamante: Crislainne 

Aparecida Santos Cunha Reclamada: Sendas Distribuidora S/A 

Reclamada: JBS S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Destaco que a 

parte requerente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, assim não 

havendo mais provas a serem produzidas, passo ao julgamento do mérito. 

Mérito. Aduz a parte requerente que comprou peças de carne no 

supermercado Assaí no dia 29.09.2019, e que seu marido realizou o 

preparo de uma das peças no dia 02.10.2019. Afirma que no dia 

03.10.2019, acordou sentindo fortes dores abdominais o que lhe 

impossibilitou de ir a faculdade, bem como teve que ir até uma unidade de 

saúde onde foi constatado que estava com quadro de infecção intestinal. 

Portanto, sustenta que a carne não estava apta para o consumo, visto que 

ao abrir as demais carnes constatou um forte odor e uma coloração verde 

nas peças de carne da marca Friboi adquirida no estabelecimento 

comercial Assaí. Por estes motivos, pleiteia indenização por danos morais 

e materiais no valor de R$ 90,16 (noventa reais e dezesseis centavos), 

correspondente ao valor pago pelas 05 (cinco) peças de carne. A parte 

requerida Sendas Distribuidora S/A alega, em suma, que a culpa pelos 

fatos narrados, são de responsabilidade da fabricante ou da parte autora 

que pode não ter armazenado de maneira correta as carnes adquiridas. 

No mérito, aduz que não restou comprovado o nexo de causalidade que 
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enseja indenização a título de dano moral, uma vez que os produtos 

vendidos em seu estabelecimento comercial, estão de acordo com as 

normas estabelecidas pela vigilância sanitária. Deste modo, não há que 

falar em indenização pois inexiste dano moral, pleiteando a improcedência 

dos pedidos. A parte requerida JBS S/A alega que há complexidade da 

causa, bem como que não há como aplicar a inversão do ônus da prova 

no presente caso, pois cabe à parte autora produzir as provas de que os 

fatos narrados são decorrentes do consumo do produto fabricado pela 

requerida. Em atenta análise dos autos não é possível identificar que os 

produtos (carnes) estão estragadas, visto que as fotos apresentadas não 

possuem aparência de que há qualquer defeito no produto, bem como no 

vídeo, somente há alegações da autora de que os produtos apresentam 

forte odor, no entanto, não há como constatar tal fato por meio de vídeo, 

motivo que caberia a parte autora ter encaminhado os produtos 

estragados até a vigilância sanitária para certificar de que os produtos 

realmente estavam podres. Friso que pelas fotografias e vídeo não foi 

possível constatar a parte esverdeada nas carnes que a autora alega ter 

encontrado no produto (carnes). Destaco ainda que não há provas de que 

a parte autora acondicionou o produto devidamente desde a data da 

compra até a sua utilização, assim entendo que a parte Requerente deixou 

de comprovar o fato pelo qual haveria a extensão da responsabilidade das 

Requeridas quanto a citada intoxicação alimentar, que pode ter sido 

ocasionada por outros produtos consumidos pela autora. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, conforme fundamentação exposta. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011727-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA CATARINO BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1011727-86.2019.8.11.0002 Reclamante: Aline Aparecido 

Catarino Barbosa Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que contratou os 

serviços de telefone e internet da parte Requerida, denominado plano 

controle. Afirma que mesmo sem utilizar a internet recebe mensagens 

informando que o pacote adquirido se encerrou, interrompendo o seu uso, 

depois de que atinge 100% da franquia contratada. Assim, requer 

indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de 

serviços. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando que 

não houve qualquer falha na prestação e serviço que a utilização foi 

efetivada, conforme informado. Aduz que por este fato houve o exercício 

regular de seu direito, inexistindo assim qualquer ato ilícito. Por fim requer 

a improcedência dos pedidos. A parte Requerente deixou de apresentar 

impugnação a contestação. No contexto dos autos, verifico que embora a 

parte Requerente afirme que não utilizou a sua internet, para que a sua 

franquia fosse inteiramente consumida, esta não trouxe nenhuma prova 

dos fatos narrados. Assim, pelos documentos apresentados na demanda, 

não há qualquer prova de que não houve a efetiva utilização pela parte 

Requerente da franquia contratada. Deste modo entendo que a parte 

Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto a falha na 

prestação de serviço e ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta 

dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema Projudi. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014658-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014658-62.2019.8.11.0002 Reclamante: Sueli Maria de 

Paiva Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que possuía uma linha telefônica junto a 

parte Requerida no ano de 2017, tendo cancelado os serviços. 

Posteriormente em 2018 a parte Requerente afirma que contratou os 

serviços da parte Requerida, tendo cancelado novamente em junho de 

2019. Alega que em Setembro de 2019 teve o seu nome negativado 

referente a um débito do ano de 2017, por um débito indevido. Assim, 

requer indenização por danos morais, em razão da negativação indevida. 

A parte requerida contesta a parte Requerente alegando que não houve 

qualquer falha na prestação e que a parte Requerente não adimpliu as 

suas faturas referentes ao ano de 2017, motivo pelo qual a negativação é 

devida. Aduz que por este fato houve o exercício regular de seu direito, 

inexistindo assim qualquer ato ilícito. Por fim requer a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente apresentou impugnação a contestação 

rebatendo todos os pontos apresentados na defesa. No contexto dos 

autos, verifico que embora a parte Requerente afirme que quitou todas as 

faturas referente ao contrato encerrado em 2017, esta não trouxe 

nenhuma prova dos fatos narrados. Assim, pelos documentos 

apresentados na demanda, não há qualquer prova de que todas as 

faturas referentes ao contrato encerrado em 2017 foram quitadas. Deste 

modo entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia quanto a falha na prestação de serviço e ao efetivo abalo moral, 

motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, 

haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. 

do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 
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no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema Projudi. Intime-se. 

Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013509-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013509-31.2019.8.11.0002 Reclamante: Marcela Sales dos 

Santos Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 155,66 (cento e cinquenta e 

cinco reais e sessenta e seis centavos), desconhecendo por completo o 

débito, pois a autora não possui nenhum vínculo comercial junto a 

requerida. A parte requerida contesta a parte requerente asseverando 

que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em vista a 

contratação dos serviços, conforme áudio acostado no ID 26639081, em 

que confirma seus dados pessoais para a contratação dos serviços, a 

partir do minuto 0:45, a requerida juntou ainda faturas que demonstram a 

utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Por fim requer a título de pedido contraposto o valor discutido nos autos, 

qual seja o importe de R$ 155,66 (cento e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos). Ressalta-se que a parte Requerente 

apresentou impugnação, afirmando que é necessária a perícia do áudio, 

bem como que houve quebra do sigilo telefônico. Entretanto, houve a 

efetiva contratação por meio do áudio, onde a parte Requerente informou 

seu nome completo e seus dados pessoais, confirmando assim que 

possui relação jurídica com a parte Requerida. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM a origem dos DÉBITOS discutidos, bem como a sua efetiva 

contratação, comprovando assim que a negativação é legítima. Assim, 

tem-se por devidos os valores apontados pela parte requerida lançados 

no pedido contraposto no valor de R$ 155,66 (cento e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e seis centavos), conforme pleiteado na contestação, 

restando deferido o pedido em questão. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia do áudio, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Diante da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente nos valores postulados a 

este título no valor de R$ 155,66 (cento e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE 

e acrescido de juros moratórios desde do vencimento dos débitos. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011165-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1011165-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Luana Karina Silva 

Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 185,90 (cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), 

desconhecendo por completo o débito, afirmando ainda que não fora 

notificado quanto a referida negativação. A parte requerida contesta a 

parte requerente asseverando que o débito ensejador da negativação é 

legítimo, tendo em vista a contratação dos serviços de telefonia, conforme 

Áudio, juntado no ID 25905165, onde a parte Requerente confirma todos 

os seus dados pessoais a partir do minuto 02:45, e relatório de chamados 

no ID 25905151, sendo, portanto, legítima a negativação, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente 

impugnou a contestação requerendo a perícia do áudio juntado, todavia 

este pleito não merece acolhimento, em razão da parte Requerente ter 

confirmado todos os seus dados pessoais, e inclusive o nome de sua 

mãe. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou 

aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 

partes, bem como a origem do débito questionado e como a parte 

requerente não apresentou os comprovantes de pagamentos das faturas, 

referente a utilização dos serviços junto a empresa reclamada, resta 

evidente que a negativação é legítima. Em que pese as alegações da parte 

autora de que não negou a relação jurídica junto a empresa requerida, 

destaco que a parte autora silenciou-se acerca deste fato, portanto, 

entendo que agiu com má-fé ao não discorrer acerca dos fatos de forma 
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concisa na petição inicial, aguardando a apresentação da defesa para 

poder alterar suas alegações iniciais. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a 

condenação da parte Requerente para pagamento do débito oriundo da 

relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, 

qual seja, o importe de R$ 198,01 (cento e noventa e oito reais e um 

centavo), difere do valor questionado na inicial, desta feita, deixo de 

reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas 

cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela parte 

requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De 

igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela 

Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do 

cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015751-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES PETROVITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015751-60.2019.811.0002 Parte Reclamante: Michele 

Gomes Petrovites Parte Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas 

pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito todas as preliminares. Mérito Alega a parte requerente 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 932,15 (novecentos e trinta 

e dois reais e quinze centavos). Aduz que negociou o referido débito 

tendo efetuado o pagamento deste em 03/10/2019, todavia até o 

ajuizamento do feito o seu nome continuava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, e em decorrência da manutenção dessa negativação 

sofreu prejuízo, requerendo assim indenização por danos morais e 

exclusão da negativação. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

do contrato estabelecido entre as partes, o qual se trata de débito legítimo, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas e históricos 

de utilização, retirados seu sistema interno, para comprovar suas 

alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a 

contestação em todos os seus pontos. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer justificativa ou 

documento referente o motivo pelo qual houve a manutenção do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

mesmo depois de quitada a fatura em 03/10/2019. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são legítimos, constato que é 

incontroverso entre as partes que houve um pagamento em 03/10/2019. 

Assim caberia a parte Requerida efetivar a exclusão da negativação em 

até 05 dias. Em se tratando de relação de consumo é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

o motivo pelo qual a inscrição foi indevidamente mantida, o que não logrou 

fazer a parte Requerida, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa 

é que resta razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome mantido no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida já paga, sendo a única inscrição em seu 

nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, 

visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO EM 

ATRASO. NÃO CONTABILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 534 de 721



RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a 

Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e reparação 

por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito, por dívida já adimplida. 2. In casu, não há falar-se 

em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a própria 

consumidora afirma que restou inadimplente quanto à fatura de 

novembro/2011, a qual somente fora paga após a quitação da fatura de 

dezembro/2011. 2 3. A ilicitude, todavia, decorre da manutenção da 

negativação em questão, até junho de 2012, em razão da não 

contabilização do pagamento da fatura de janeiro de 2012. 4. Como se vê, 

a improcedência da ação está fundamentada no fato de que a negativação 

decorre do inadimplemento da fatura de novembro de 2011, e não da não 

contabilização da fatura de janeiro de 2012, cujo pagamento não foi 

contabilizado, haja vista que as faturas posteriores não efetuaram o 

respectivo abatimento. 5. Todavia, a consumidor logrou êxito em 

comprovar, desde a exordial, o pagamento da fatura de dezembro de 

2011, no valor total de R$ 399,41. Como cediço, as faturas de cartão de 

crédito são acumulativas, de modo que, não sendo efetuado o pagamento 

da fatura anterior ou ocorrendo apenas o seu pagamento parcial, o saldo 

remanescente é incluído na fatura subsequente, com os acréscimos dos 

encargos contratuais (juros rotativos). Dessa forma, comprovando o 

consumidor que quitou integralmente a fatura de dezembro de 2011, o 

débito referente à fatura de novembro também restou automaticamente 

pago. 6. Além disso, o consumidor o quitou integralmente a fatura de 

janeiro de 2012, todavia, não houve o abatimento do valor nas faturas 

subsequentes (fevereiro e março de 2012). 7. A empresa Recorrida 

afirma que a não contabilização do pagamento decorreu da ausência de 

repasse pela instituição bancária arrecadadora. Todavia, tal fato - não 

comprovado - de forma alguma pode ser debitado a cargo da 

consumidora. É que a partir do momento em que autoriza o pagamento em 

qualquer agência bancária, a instituição financeira passa a assumir os 

riscos daí advindos, respondendo solidariamente por eventual falha na 

prestação do serviço pelo banco recebedor, em razão do risco da 

atividade. Desse modo, a culpa pelo ato ilícito deve ser objeto de ação 

regressiva entre as empresas envolvidas, mas sem afetar o direito da 

consumidora, que fora efetivamente prejudicada. 8. O fato é que está 

comprovado nos autos, por meio dos extratos colacionados no Evento 27, 

que a negativação decorrente do inadimplemento da fatura de novembro 

de 2011, paga através da quitação integral da fatura subsequente 

(dezembro/2011) permaneceu no mínimo até junho de 2012, restando 

evidente a falha na prestação do serviço. 9. Dano moral que neste caso é 

in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo 

causado ao Recorrente. 10. Na fixação do montante da condenação a 

título de 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. 11. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à 

reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. 12. Sentença reformada. 13. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

117032220128110002/2017, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para determinar a exclusão da negativação realizada 

no importe de R$ 932,15, datada de 16/08/2019, e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 06.11.2019 – visto que se trata de relação contratual. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011168-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO XAVIER NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1011168-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Gonçalo Xavier 

Neto Reclamada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Alega a parte requerente que inseriu o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) de crédito, contudo estes valores foram indevidamente 

descontados em decorrência de contratação de serviço interativo. Afirma 

que efetuou reclamação administrativa junto ao PROCON, contudo não 

logrou êxito. Assim requer a devolução do valor pago a maior e 

indenização por danos morais. A parte requerida, contesta, afirmando que 

sempre agiu de boa-fé, que a parte Requerente efetivou a contratação 

dos serviços. Afirma que não houve o preenchimento dos pressupostos 

caracterizados dos danos morais e não há que se falar em danos 

materiais, pois o serviço foi efetivamente contratado, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente deixou de 

apresentar impugnação a contestação. Embora a parte Requerida afirme 

que foi efetivada a contratação, não há nos autos nenhuma prova de que 

a parte Requerente tenha optado pela contratação dos referidos serviços. 

Ademais, a não solução do fato administrativamente, quando intentado 

pelo consumidor, caracteriza evidente falha na prestação de serviço. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. O que se constata compulsando os documentos dos 

autos é que resta razão a parte Reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente procurou 

solucionar o feito administrativamente, contudo não logrou êxito. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 
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da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Quanto ao dano material, conforme 

acima destacado, a parte Requerente faz jus ao recebimento do valor 

pago em duplicidade, que perfaz o montante de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da 

parte Requerida. Desta feita, acolho o pedido da parte Requerida para 

pagamento do importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, para condenar a 

parte Requerida para restituição do importe de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), de forma simples, a título de dano material, que deverá ser corrigido 

pelo índice INPC desde o desembolso (08.08.2019) e acrescido de juros 

moratórios desde a citação 09.09.2019, bem como condeno a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

desde a citação – 09.09.2019. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012218-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT10799-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012218-93.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Domingos 

José Galli Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débitos e indenização por 

danos morais, ao argumento de que está sendo cobrado e seu nome foi 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito no valor de 

R$ 4.332,78 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito 

centavos) a título de recuperação de consumo. Alega que a retirada do 

medidor ocorreu sem a presença do proprietário do imóvel bem como 

justifica que a alteração no consumo acontece, pois, o imóvel tem a 

destinação de aluguel, tendo que ser observado os meses em que este se 

encontra desocupado. Afirma ainda que não há como responsabilizar o 

Requerente pelo mau funcionamento do medidor de energia, visto que 

cabe a empresa Requerida a responsabilidade pela instalação, 

manutenção e fiscalização de seus equipamentos. Por tais motivos, requer 

a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito por 

inexistência de débito e indenização a título de danos morais. A parte 

requerida contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em 

vista que foram encontradas duas irregularidades no medidor, tendo sido 

encaminhado para aferição no INMETRO e o medidor retornou com a 

informação de “REPROVADO”, conforme TOI no ID 25304768, fotografias 

acostadas no ID 25304763 e Laudo do INMETRO de ID 25304766. Por este 

motivo alega que ao encaminhar a fatura de recuperação de consumo agiu 

dentro do seu exercício regular do direito e inexiste dever de indenizar, 

requerendo ao final a condenação da parte Requerente ao pagamento das 

faturas que se encontram em aberto. A parte Requerente impugnou a 

contestação rechaçando os fundamentos da defesa e reiterando os 

pedidos iniciais. O que se depreende dos autos pelo TOI e fotos juntadas 

pela parte Requerida, houve uma inspeção no imóvel da parte Requerente 

onde foi constatada a irregularidade que ocasionou a recuperação de 

consumo. Frisa-se que mesmo que a parte Requerente alegue que não 

pode ser responsabilizada por uma cobrança que não deu causa ou não 

contribuiu, não há comprovação de que não havia aparelhos eletrônicos 

neste que pudessem gerar o consumo narrado, pois apesar de alegar que 

o imóvel estava locado somente até junho de 2018, verifico que nos 

meses de julho e agosto houve consumo regular, bem como a partir do 

mês de outubro o consumo dobrou, portanto, entendo que o imóvel não se 

encontra vazio após o mês de junho/2018. Como se denota do referido 

Histórico de consumo anexado no ID 25304755 houve um aumento no 

consumo da parte Reclamante a partir do mês de Outubro de 2019, 

comprovando assim que houve um beneficiamento deste no período 

anterior. Assim, a fiscalização demonstrou que não houve cobrança 

correta pelo consumo nos referidos meses, concluindo desta maneira que 

assiste razão à parte Requerida. A parte Requerente se beneficiou por 

vários meses, não havendo nenhuma justificativa nos autos para o não 

pagamento do valor recuperado. Desta feita, é ônus da parte Requerente 

comprovar que deu causa a diminuição do consumo constatada, bem 

como comprovar que não se beneficiou do consumo a menor. Os 

documentos juntados na demanda comprovam de que a parte Reclamante 

se beneficiou com um consumo, sem efetivar o devido pagamento. Diante 

de tal fato a parte Reclamante atraiu para si o ônus da prova, devendo 

comprovar que não é responsável pela recuperação de consumo, bem 

como da falha na prestação de serviços da parte Reclamada, e, portanto, 

o dever de ser indenizada a título de dano moral. A indenização a título de 

dano moral depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de 

violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

requerente, no caso concreto. No caso, resta claro que a parte 

Reclamante não trouxe aos autos nenhum documento que fosse capaz de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do 

CPC. Assim, não assiste razão a parte Reclamante, restando 
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improcedentes os pedidos desta ação. A parte Requerida apresentou 

pedido contraposto requerendo a condenação da parte Requerente a 

pagar os valores da recuperação de consumo. Em análise aos autos é 

possível constatar que não houve o pagamento pelo consumo efetivado, 

comprovado nos autos por meio dos documentos apresentados na 

defesa, portanto é devido o valor equivalente ao consumo real da unidade 

consumidora pertencente ao requerente. Assim, tem-se por devido o valor 

apontado pela parte requerida no pedido contraposto no valor de R$ 

4.332,78 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito 

centavos) a título de recuperação de consumo, conforme pleiteado na 

contestação, restando deferido o pedido em questão. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a tutela 

antecipada de urgência concedida no ID 22885416, bem como JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Diante da fundamentação, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte 

requerente nos valores postulados no valor de R$ 4.332,78 (quatro mil 

trezentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), a título de 

recuperação de consumo, que deverão ser corrigidos pelo índice 

INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde o vencimento 

das faturas. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007594-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID EMANUELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1007594-98.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Ingrid 

Emanuelle da Silva Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte 

requerente indenização a título de dano moral em razão do corte em sua 

unidade consumidora no dia 11.03.2019, por fatura que estava sendo 

contestada no PROCON, pois a parte requerente não concorda com os 

valores exorbitantes que estão sendo cobrados na fatura de sua energia, 

mesmo assim efetuou o pagamento da fatura para ter restabelecido os 

serviços de energia que somente fora restabelecido no dia seguinte o que 

lhe causou grandes perdas materiais, pois possui uma distribuidora. Aduz 

que no dia 02.07.2019, houve outro corte em sua UC, mas este ocorreu 

sem aviso prévio, tendo sido restabelecido a energia elétrica no mesmo 

dia, diante destes fatos ingressou com a presente ação, com o intuito de 

que seja condenada a requerida a Reparação de Dano Material do dia de 

trabalho, alimentos e bebidas perdidas e lucro cessantes de 2 (dois) dias 

que deixou de trabalhar com a falta de energia valor de 12.000,00(doze mil 

reais). A parte requerida contesta a autora alegando que os dois cortes 

ocorreram de forma devida, visto que a parte autora deixou de realizar o 

pagamento das faturas dos meses anteriores ao corte, bem como houve a 

notificação de que haviam faturas em aberto que poderiam ensejar a 

interrupção dos serviços de energia, motivo pelo qual alega que inexiste 

ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano material 

e moral. Pois bem, verifico que a parte requerente efetuou reclamação 

junto ao PROCON da fatura com vencimento em 07.03.2019, referente ao 

mês de fevereiro de 2019, contudo, ao analisar a referida fatura é 

possível constatar que há informação de que a Unidade Consumidora está 

com três faturas em atraso e que devido a estes débitos, a 

concessionária de energia pode suspender os serviços de energia, bem 

como inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao corte ocorrido em 02.07.2019, verifico que há aviso 

prévio da possibilidade de corte, conforme fatura acostada no ID 

25441182. Portanto, razão não assiste à parte autora, tendo em vista que 

os cortes foram ocasionados em razão da ausência de pagamento das 

faturas de energia elétrica, bem como o restabelecimento no dia seguinte 

ao corte ocorrido em 11.03.2019, está de acordo com as normas previstas 

na Aneel, que prevê a requerido possui o prazo de 24h para religar os 

serviços de energia se a unidade consumidora localizada em área urbana. 

Assim não há como acolher que a parte Requerente foi lesada por cortes 

indevidos, visto que estava inadimplente junto a requerida, bem como de 

acordo com o histórico juntado no ID 25441178, observo que a parte 

autora efetua o pagamento de todas as faturas fora do prazo de 

vencimento o que contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados nos 

autos, portanto é inexistente o dever de ser indenizado a título de dano 

moral. Assim, esclareço que a indenização a título de dano moral, depende 

de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de 

personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente, no 

caso concreto. No caso, resta claro que a parte Reclamante não trouxe 

aos autos nenhum documento que fosse capaz de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Deste modo, 

não assiste razão a parte Reclamante, restando improcedentes os 

pedidos desta ação. Deixou de condenar a parte Reclamante nas penas 

de litigância de má-fé, visto que não houve alteração da verdade dos 

fatos. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 

9.099/95, revogo a antecipação de tutela, bem como JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013728-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1013728-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Andressa 

Aparecida Bueno Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As 

preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz 

a parte requerente que em agosto de 2019 recebeu uma fatura exorbitante 
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que supera muito a sua média de consumo. Assim diante da cobrança 

acima da média, busca o refaturamento, bem como indenização a título de 

dano moral por ter tido os serviços de energia elétrica suspensos em 

razão de fatura cobrada de forma abusiva. A parte requerida contesta a 

parte Requerente alegando que a faturas questionada nos autos foram 

geradas de acordo com a leitura registrada no medidor da Unidade 

Consumidora da parte requerente, bem como a leitura efetuada no mês de 

agosto de 2019 teve um aumento acima da média, em decorrência de que 

as duas faturas anteriores foram realizadas por média o que gerou o 

acúmulo, desta forma, não há que se falar em ilegalidade nas cobranças. 

Por fim requer a improcedência dos pedidos iniciais. A parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, alegando que não restou 

demonstrado o motivo da cobrança tão abusiva, pois sequer houve a 

constatação de qualquer irregularidade na UC da parte requerente. No 

contexto dos autos, verifico que apesar das alegações da parte 

requerente de que a diferenças de consumo de energia registrada no mês 

questionado agosto/2019, foi muito superior aos consumos registrados 

anteriormente, identifico que no mês de junho/2019 houve um consumo por 

meio de média equivalente a 2.217 kWh, e no mês de julho/2019 o 

consumo registrado foi no importe de 100 kWh. Ademais é possível 

constatar pelo histórico de consumo de ID 25740921, nos meses de 

setembro e outubro ocorreram leituras acima de 6.000 kWh, portanto, 

observo que no mês de agosto de 2019, que foi registrado o importe 

15.355 kWh, não está em desacordo com a média de consumo equivalente 

ao registro de três meses, visto como se vê, partindo desta premissa do 

consumo de 6.000 kWh, o consumo deveria ser de 18.000 kWh, levando 

em consideração que no mês de 06/2019, faturou-se pela média de 2.000 

kWh, e no mês de julho houve taxa mínima, a somatória dos três meses 

perfazem o montante aproximado de 16.000 kWh. Desta feita, com a 

cobrança de 15.355 kWh está dentro do parâmetro suposto, levando em 

consideração os meses posteriores. Embora a parte Requerente afirme 

que a cobrança deve ser tomada por base o consumo anterior que era 

menor, não há comprovação por parte da Autora que os aparelhos que 

ensejaram o aumento da energia foram adquiridos apenas a partir de 

Setembro, justificando assim o aumento. Desta maneira não há dúvida de 

que houve o acúmulo de energia, bem como restou afirmado pela parte 

Requerente, que o imóvel é utilizado para fins comerciais, motivo pelo qual 

é justificável o consumo narrado na contestação. Embora haja a inversão 

do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho 

que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter 

comprovado de que realmente não possui aparelhos que pudessem gerar 

uma fatura conforme as cobradas pela parte Requerida. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem 

como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo 

ainda a liminar concedida no ID 24495440. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014533-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ROSSI CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014533-94.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Paulo 

Henrique Rossi Chaves Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais, ao argumento de que está sendo cobrado 

indevidamente por faturas nos valores de 735,30 (setecentos e trinta e 

cinco reais e trinta reais e trinta centavos) e o valor de R$ 4.230,76 

(quatro mil duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos), a título de 

recuperação de consumo. Alega que não foi comunicada quanto a 

suposta irregularidade encontrada em seu medidor e que não foi 

responsável pela suposta falha encontrada. A parte requerida contesta a 

autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que foi encontrada 

irregularidade no medidor, “INVERSÃO DE CARGA E LINHA”, ID 26310506. 

Por este motivo alega que ao encaminhar a fatura de recuperação de 

consumo agiu dentro do seu exercício regular do direito e inexiste dever 

de indenizar, requerendo ao final a condenação da parte Requerente ao 

pagamento das faturas que se encontram em aberto. Por fim requer a título 

de pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao 

pagamento do débito questionado nos autos. A parte Requerente 

impugnou a contestação rechaçando os fundamentos da defesa e 

reiterando os pedidos iniciais. O que se depreende dos autos pelo TOI e 

fotos juntadas pela parte Requerida ID 26310506, houve uma inspeção no 

imóvel da parte Requerente onde foi constatada a irregularidade que 

ocasionaram a recuperação de consumo. Frisa-se que mesmo que a parte 

Requerente alegue que não pode ser responsabilizada por uma cobrança 

que não deu causa ou não contribuiu, não há comprovação de que não 

havia aparelhos eletrônicos neste que pudessem gerar o consumo 

narrado. Como se denota do Histórico de consumo anexado no ID 

26310512 houve um aumento no consumo da parte Reclamante a partir do 

mês de Maio de 2019, comprovando assim que houve um beneficiamento 

deste no período anterior. Assim, a fiscalização demonstrou que não 

houve cobrança correta pelo consumo nos referidos meses, concluindo 

desta maneira que assiste razão à parte Requerida. A parte Requerente 

se beneficiou por vários meses, não havendo nenhuma justificativa nos 

autos para o não pagamento do valor recuperado. Desta feita, é ônus da 

parte Requerente comprovar que deu causa a diminuição do consumo 

constatada, bem como comprovar que não se beneficiou do consumo a 

menor. Os documentos juntados na demanda comprovam de que a parte 

Reclamante se beneficiou com um consumo, sem efetivar o devido 

pagamento. Diante de tal fato a parte Reclamante atraiu para si o ônus da 

prova, devendo comprovar que não é responsável pela recuperação de 

consumo, bem como da falha na prestação de serviços da parte 

Reclamada, e, portanto, o dever de ser indenizada a título de dano moral. 

A indenização a título de dano moral depende de prova da ocorrência de 

circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não 

se desincumbiu a parte requerente, no caso concreto. No caso, resta 

claro que a parte Reclamante não trouxe aos autos nenhum documento 

que fosse capaz de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Assim, não assiste razão a parte 

Reclamante, restando improcedentes os pedidos desta ação. A parte 

Requerida apresentou pedido contraposto requerendo a condenação da 

parte Requerente a pagar os valores da recuperação de consumo. Em 

análise aos autos é possível constatar que não houve o pagamento pelo 

consumo efetivado, comprovado nos autos por meio dos documentos 

apresentados na defesa, portanto é devido o valor equivalente ao 

consumo real da unidade consumidora pertencente ao requerente. Assim, 

tem-se por devido o valor apontado pela parte requerida no pedido 

contraposto no valor de R$ 4.966,06 (quatro mil novecentos e sessenta e 

seis reais e seis centavos) a título de recuperação de consumo, conforme 

pleiteado na contestação, restando deferido o pedido em questão. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

revogo a tutela antecipada de urgência concedida no ID 24841967, bem 

como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Diante da 

fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e 

condeno a parte requerente nos valores postulados no valor de R$ 

4.966,06 (quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos) 

a título de recuperação de consumo, que deverão ser corrigidos pelo 

índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde o 
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vencimento das faturas. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015705-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015705-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Kleber de Paula e 

Silva Reclamado: Banco OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito A parte requerente alega que foram realizados 

descontos do seu recebimento no valor total de R$ 10.286,89 (dez mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), que alega 

serem indevidos por se tarar de fraude, pois não há relação contratual 

entre as partes. Pleiteia a indenização a título de dano moral em razão dos 

descontos que considera indevidos por não ter sido contratado o cartão 

de crédito junto a requerida, bem como a repetição indébito dos valores 

cobrados indevidamente. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista a 

contratação do empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, 

conforme contrato acostado no ID 26389159, devidamente assinado com 

cópia do documento pessoal da parte autora, bem como a juntada da 

comprovação do TED para a conta corrente do consumidor (ID 26389158), 

dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão age no seu 

exercício regular do direito. Ressalta-se que a parte Requerente impugnou 

a contestação pleiteando pela necessidade da realização de perícia 

grafotécnica tendo em vista a juntada de contrato com assinatura que não 

pertence a autora, entretanto a olho nu é possível constatar que se tratam 

da mesma assinatura, bem como consta cópia do documento pessoal da 

parte autora. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o que comprova a contratação dos 

descontos, ora questionado, pois a cédula de crédito foi devidamente 

assinada e possui cópia do documento pessoal da parte requerente, bem 

como há comprovação de TED realizado na conta de titularidade da parte 

autora. Ademais, impugnado tal fato, caberia a parte Requerente trazer os 

extratos da sua conta, nas datas da transferência para comprovar que 

não recebeu os valores do empréstimo. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem 

antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, 

pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito e mesmo após a juntada do contrato em 

contestação à parte requerente continua afirmando que o documento nada 

comprova, mesmo sem o mínimo de evidencia de que há fraude. Desta 

forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas 

provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis 

que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a 

origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o 

Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014726-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014726-12.2019.8.11.0002 Reclamante: Manoel Santana de 

Morais Reclamada: SKY Brasil Serviços LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por 

danos morais, decorrente da suspensão indevida ocorrida em sua 

internet, o que lhe causou prejuízos e incômodos. Alega ainda que fez 

diversas reclamações administrativas junto a requerida, bem como no 

PROCON, contudo até o ajuizamento da demanda não houve solução. A 

parte requerida contesta a parte Requerente alegando que inexiste ato 

ilícito a ser indenizado, visto que não houve comprovação dos fatos, 
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requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais. Conforme se 

denota dos autos a parte Requerente comprovou que teve a suspensão 

dos serviços de internet, tendo em vista os protocolos apresentados na 

petição inicial, quais não foram impugnados pela parte requerida. No caso 

cabia à parte Requerida colacionar aos autos documentos, ou gravações 

que comprovassem que os protocolos efetivados pela parte Requerente 

foram atendidos, bem como comprovar que não houve a interrupção dos 

serviços de internet. Verificando ainda os documentos da inicial, constato 

que a parte Requerente empregou diligências a fim de sanar o problema, 

questionando a suspensão indevida, todavia, mesmo assim a parte 

Requerida não solucionou o fato definitivamente. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Constata-se que a parte requerida NÃO comprovou o motivo pelo qual não 

foi reestabelecida a linha quando solicitado, deixando de trazer qualquer 

documento capaz de efetivar contraprova aos fatos iniciais. O que se 

constata compulsando os documentos dos autos é que resta razão a 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida e condeno a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 22.10.2019 – 

por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015732-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015732-54.2019.8.11.0002 Reclamante: Romildo Goncalves 

de Mello Reclamada: Banco Itaucard S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos que totalizam o valor de R$ 258,95 (duzentos e cinquenta e oito 

reais e noventa e cinco centavos), desconhecendo por completo o débito, 

devendo se tratar de inscrição indevida, abusiva e ilegal. A parte 

requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o débito ensejador 

da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes, 

tendo a parte Reclamante utilizado dos serviços e se encontra 

inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal 

fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, não 

informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se 

reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço, apenas telas do seu sistema interno que 

não possui o condão de comprovar relação jurídica e a origem do débito 

questionado. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte requerente a 

dívida lançada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 
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deveria a parte requerida comprovar, ainda que minimamente, que os 

serviços foram regularmente solicitados. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, analisando os documentos acostados na 

defesa, verifica-se que no extrato que consta no ID 26624987, a parte 

Requerente possuía uma negativação comandada pela empresa 

CALCARD, no valor de R$ 306,58 (trezentos e seis reais e cinquenta e 

oito centavos), incluída em 16.04.2018 e excluída na data de 22.10.2018, 

ou seja, a anotação ocorreu em data anterior e a sua exclusão em data 

posterior a inscrição discutida nos autos, tendo em vista que o débito que 

é objeto da presente lide, teve inclusão em 06.07.2018 assim, impõe-se a 

aplicação da Súmula n° 385 do Colendo STJ, sendo que a inscrição da 

empresa CALCARD é mais antiga que a discutida nesse processo e 

inexiste comprovação de sua ilegalidade. Com efeito, se a parte 

requerente permanece silente com relação às outras restrições lançadas 

em seu nome, entendo que não é possível presumir que ela foi submetida 

à situação vexatória. Quem já é registrado como inadimplente não pode se 

sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS comandado pela parte 

Requerida no valor de R$ 258,95 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

noventa e cinco centavos), incluída em 06.07.2018, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido 

o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão 

restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora 

referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Após o transito em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015951-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015951-67.2019.8.11.0002 Reclamante: Edson Silva da 

Cunha Reclamada: Lojas Americanas S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que foi até o estabelecimento da parte 

requerida no intuito de adquirir um mouse, escolheu o produto que estava 

em promoção no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos), contudo ao passar no caixa foi registrado o valor de R$ 49,99 

(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), como precisava do 

mouse com urgência pagou o valor diferente do ofertado. Aduz que 

ingressou com reclamação junto ao PROCON para reaver o valor pago a 

maior, mas a empresa requerida sequer se manifestou. Alega que sofreu 

um abalo moral em virtude da propaganda enganosa, bem como deve lhe 

ser restituído o valor pago a maior na forma dobrada. A parte requerida 

contesta a parte Requerente alegando que inexiste ato ilícito há ser 

indenizado, visto que não houve comprovação dos fatos, requerendo ao 

final a improcedência dos pedidos iniciais. Da análise dos autos, verifico 

que razão não assiste à parte requerente, pois conforme se denota nos 

documentos apresentados junto ao inicial ID 25443389, o produto que se 

encontra no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos) é o MOUSE S/FIO PTO MULTILASER, e o mouse que a parte 

requerente adquiriu tem a denominação de MOUSE S/F BCO MULTILASER, 

apesar de se tratar de mouse da mesma marca, estes possuem 

características diferentes. Sendo que o mouse que estava sendo ofertado 

no valor de R$ 29,99 é o mouse na cor preta e não o mouse de cor 

branca. Destaco que público e notório que pode haver diferença de 

valores em produtos semelhantes, mas que possuem características 

diferentes, motivo pelo qual os valores podem ser diferentes. Assim 

observo que a parte Requerente não adquiriu o produto com o preço 

equivocado e não há nos autos nenhum documento que comprove que o 

consumidor passou por situação que poderia causar um constrangimento 

moral. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos os fatos narrados não são demonstram que 

houve abalo a moral do autor. Como a parte Requerente deixou de 

produzir prova que lhe competia, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011407-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARVALHO RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTIANE DA COSTA SILVA 00398531102 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1011407-36.2019.811.0002 Parte Reclamante: Adilson 

Carvalho Ribeiro Parte Reclamada: Mirian Cristiane da Costa Silva 

00398531102 Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 
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documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia o 

requerente a restituição do valor pago pelo produto adquirido, visto que 

adquiriu por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), mas quando 

recebeu o produto verificou que não se tratava do mesmo modelo 

solicitado, em razão disso solicitou junto a parte requerida a troca deste ou 

a devolução do valor pago de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Contudo a 

requerida não lhe restituiu o valor e nem efetuou a troca, mesmo após ter 

ingressado com reclamação junto ao PROCON, não obteve êxito, razão 

pela qual entende que também são devidos danos morais em razão da 

falha na prestação dos serviços da requerida. No presente caso, 

denota-se que a parte requerida compareceu à audiência de conciliação, 

tendo sido intimada do prazo para apresentar contestação deixou 

transcorrer in albis o referido prazo. Em virtude disso, DECRETO à 

REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Diante do 

acima exposto se conclui que resta razão a parte Reclamante, pois 

verifico que a compra do produto ocorreu fora do estabelecimento 

comercial o que garante ao consumidor o direito ao arrependimento no 

prazo de 07 (sete) dias, conforme previsto no Artigo 49 do Código de 

Defesa do Consumidor in verbis: Art. 49. O consumidor pode desistir do 

contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o 

consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 

valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

Deste modo, independentemente do motivo, o consumidor tem o direito de 

solicitar a devolução do produto para a parte requerida, ademais, 

esclareço que neste caso se trata de produto diverso do solicitado, 

devendo a parte requerida restituir o valor pago pelo produto na forma 

dobrada, conforme previsto no artigo 42, § único do Código de Defesa do 

Consumidor, devido as tentativas administrativas que restaram infrutíferas. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente procurou 

solucionar o feito administrativamente, contudo não logrou êxito. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Deve-se atentar, 

ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO - 

EMPRESA DE TELEFONIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS - REJEITADA - CELULAR - COMPRA PELA INTERNET - DIREITO 

DE ARREPENDIMENTO - CANCELAMENTO DA COMPRA NO MESMO DIA 

ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECEBIMENTO DO 

PRODUTO - DEVOLUÇÃO - COBRANÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO - DANO MATERIAL E 

DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. O consumidor que desiste da 

compra de celular, dentro do prazo de 07 dias, conforme artigo 49 do 

Código de Defesa do Consumidor, por enganar-se quanto ao aparelho 

adquirido, tem direito a devolução do valor desembolsado no bem. A 

empresa de telefonia que permanece realizando cobranças de produto, o 

qual teve pedido cancelado e após não devolve o valor pago, age 

ilicitamente gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral. É 

devida a restituição em dobro, relativo a cobrança indevida, nos termos do 

artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. Mantém-se o valor 

da indenização fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012) 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais). Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para determinar que 

a parte Requerida efetue a devolução do valor de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais), já computada em dobro, corrigido pelo índice INPC/IBGE 

desde a data do pagamento, e juros moratórios desde a citação ocorrida 

em 06.11.2019, mediante a devolução do produto adquirido pela parte 

Requerente para a parte Requerida, e condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 06.11.2019 – 

por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015670-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015670-14.2019.811.0002 Reclamante: Wilson Pereira da 

Luz Reclamada: Banco Santander (Brasil) S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 198,94 (cento e noventa 

e oito reais e noventa e quatro centavos) que desconhece, uma vez que 

não possui débito junto à parte requerida. A parte requerida contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

legítimo colacionando à sua defesa, diversos áudios onde a parte 

requerente confirma seus dados pessoais para adquirir cartão de crédito 

Santander Free, que foi confirmado conforme a juntada dos áudios nos 

ID’s 26387335 e 26388056 onde confirma a contratação do cartão de 

crédito, bem como confirma o seu CPF e demais dados pessoais, e ainda 

foram juntadas faturas com utilização dos serviços, com diversas 

compras realizadas em estabelecimentos comerciais, deste modo à parte 
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requerida alega que os débitos são devidos em razão do inadimplemento 

das referidas faturas, sendo, portanto, legítima a negativação, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação alegando que os áudios 

apresentados não confirmam que o requerente possui débito com o banco 

requerido. No contexto dos autos, denota-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, tendo em vista que a contratação foi efetuada por meio de 

call center, e apesar das alegações da parte requerente de que não 

possui débitos com a ré e que entende ser indevido a cobrança discutida 

nos autos, verifico que a parte requerente deixou de apresentar 

comprovante de quitação junto ao banco, bem como constata-se que o 

banco trouxe aos autos o comprovante de utilização dos seus serviços, 

conforme faturas de utilização do cartão contratado, comprovando assim 

que a negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Como frisado, não há confronto da parte autora perante os 

documentos juntados na contestação, e da sua inércia infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude, transmutando seu silêncio em admissão. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a 

parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito, mantem-se silente em 

impugnação quanto ao documento. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida 

requer ao final de sua defesa, a condenação da parte Requerente para 

pagamento do débito oriundo da relação contratual, todavia deixa de 

apresentar qual o valor do pedido contraposto, limitando-se a pedir 

genericamente a condenação para a importância relativa ao 

inadimplemento das obrigações do contrato. Cabe a parte que pleiteia 

apontar o valor que entende como devido (art. 14, §1º, inciso III, da Lei 

9.099/95), desta feita como não o fez, não é possível reconhecer o pedido 

contraposto, visto que este é ilíquido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima 

expostos. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia do áudio, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012157-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUCAS NEVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012157-38.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente MICHEL LUCAS NEVES DE 

OLIVEIRA que “na data de 22 de março de 2018 o autor recebeu uma 

ligação do banco ITAU gerando o protocolo nº 578896122, onde a 

atendente alegou que o banco estava fazendo uma promoção para os 

inadimplentes e assim lhe ofereceu uma proposta para quitação da dívida, 

informou ainda ao autor que o mesmo tinha uma dívida no valor de 

R$1.533,38 (hum mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos) e que se o autor tivesse interesse o mesmo teria um desconto 

no valor da dívida, bem como, poderia pagar de forma parcelada, o autor 

informou que tinha interesse na proposta onde a atendente disse que a 

dívida cairia para o valor de R$1.201,71 (hum mil duzentos e um reais e 

setenta e um centavos), e que o autor poderia dar uma entrada no valor 

de R$556,91 (quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um 

centavos) até o dia 10/04/2018 e mais uma parcela no valor de R$644,80 

(seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e que após o 

pagamento da segunda parcela a dívida se daria por quitada. Dessa 

forma, o autor aceitou a proposta e cumpriu com o pagamento das 2 

parcelas mencionadas acima” sic. Diz que teve seu nome negativado pela 

requerida. O requerido contesta, sustentando que “Referente ao contrato 

nº 002489575290000 - Frente à configuração de sua inadimplência e, no 

intuito de regularizar seu débito, optou a parte autora pelo refinanciamento 

de sua dívida através do contrato de renegociação SOB MEDIDA CART 

ATR CURTO 2.0, nº 000000555931344, firmado na data de 22/03/2018, no 

valor de R$ 1.533,38, a ser quitado em 3 parcelas de R$ 556,91 cada. 

(Doc. Anexo – Tela do contrato e Relatório Interno com a evidência do 

débito). Referente ao contrato de nº 000000555931344: No que se refere 

à forma de contratação, ressalte-se que a operação foi formalizada 

mediante contato telefônico realizado na data de 22/03/2018, através do 

qual a parte autora aderiu e concordou com os valores e condições 

apresentados. Conforme integra da gravação anexa, é possível identificar 

o momento do aceite dado, bem como, que todas as informações 

necessárias foram prestadas por essa Instituição Financeira, em respeito 

ao princípio da transparência e ao dever de informar, constantes da 

legislação aplicável ao caso em concreto. (Doc. Anexo – Integra da 

gravação em mídia). (...) O apontamento inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito na data de 03/08/2018 é decorrente do contrato de 

renegociação número 000000555931344 firmado e não quitado. Nos 

termos da contratação a parte autora comprometeu-se a realizar o 

pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 556,91cada, ocorre que após a 

quitação de 1 parcelas deixou a parte autora de realizar os pagamentos 

nos termos acordados motivo pelo qual entrou em inadimplência na data 

11/06/2018. Entre a data da inadimplência 11/06/2018 e, a data da 

negativação 03/08/2018, deixou a parte autora de realizar o pagamento de 

1, que somadas geram um débito de R$ 556,91, valor este próximo ao da 

negativação”. sic Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 
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em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Em simples análise dos documentos apresentados pela 

parte autora, verifica-se que em que pese sustentar que efetuou o 

pagamento do acordo, não apresenta aos autos, nenhum comprovante de 

pagamento. Já a requerida, apresenta no ID 26128872 proposta de 

aditamento de dívida assinado pela parte autora. Registra-se que a parte 

autora não apresentou impugnação. Cabe à parte autora, ser diligente na 

produção de provas, especialmente quando assistida de advogado, 

devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o 

encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se novamente 

que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa 

prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao 

magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da 

medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência 

da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência 

exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e 

facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente, bastando 

apresentar documentos que comprovem efetivamente o pagamento dos 

débitos, o que não o fez. Cabia à parte autora apresentar comprovantes 

de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014340-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014340-79.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente OACIR JOSE DE SOUZA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$110,53, todavia, não consumiu 

os serviços da requerida. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de chamadas, 

telas sistêmicas e faturas, tais documentos são considerados unilaterais 

e, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial verifica-se que a parte autora possui protestos posteriores, os 

quais não restaram demonstrados como indevidos tendo em vista a não 

distribuição de ações questionando a sua legalidade, todavia, não se 

aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira 

negativação. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais 

negativações. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (09/10/2017) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 
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concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009623-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009623-24.2019.8.11.0002 Promovente: PATRICIA DE 

OLIVEIRA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

nos valores de 281,50 - R$ 220,58 R$ 297,39 - R$ 252,75 e R$ 231,61 - 

uma vez não contraiu tal débito. Contesta a requerida (ID 24269125) 

aduzindo que os débitos são pendencias financeiras referente a UC 

1120275, SITUADA NA RUA Dezesseis, s/n, Bairro Parque do Sabiá, 

Várzea Grande. Que nas ações 8026175-47.2016.811.0002 e 

8026172-92.2016.811.0002, juntou como comprovante de residência 

fatura de energia elétrica em seu nome, sendo que também possui termo 

de reclamação junto ao Procon onde reclama do valor de faturas em 

relação ao consumo em sua residência. Na impugnação (ID 24374684), a 

parte autora menciona o seguinte (fls.12): “Sem muita delonga, o 

Requerido deixou de juntar em Contestação o contrato entabulado entres 

as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, 

evidenciando a restrição em nome do Requerente, porquanto, inexiste 

responsabilização por parte da Requerida.” (grifei). Tenho que a empresa 

Reclamada comprovou efetivamente o vinculo que a autora possui em 

relação a UC 1120275, pois além de ter sido juntados faturas de energia 

elétrica em outros processos, ainda existe reclamação que a autora 

realizou perante o PROCON, decorrente da mesma UC conforme ID 

24269134. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Tenho que caberia a parte autora demonstrar de maneira eficaz que 

não possuiu nenhuma relação com a empresa de energia, impugnando de 

maneira específica todos os documentos apresentados. Desse modo, 

verifico que restou comprovada a relação jurídica, sendo que cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o sobre o valor da 

causa corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014329-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014329-50.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente DIEGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por 02 

débitos no valor de R$431,20 cada, no entanto, se trata de fraude, uma 

vez que não possui contrato com a requerida. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 
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para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (19/06/2018) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013366-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (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:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013366-42.2019.8.11.0002 Promovente: LUCIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Mérito Aduz a parte requerente que seus 

dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida, sendo 

no valor de R$ 84,27 (Oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), pois 

alega que não solicitou a contratação de produto ou serviço que pudesse 

ocasionar a dívida. A reclamada em sua contestação que o autor mantém 

relação jurídica com o banco, contraído obrigações que restaram 

inadimplidas. Pugna pela inexistência de dano moral e consequente 

improcedência dos pedidos autoral. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destaco que na 

petição inicial a parte autora nega a contratação, todavia, na contestação 

a Reclamada não rebate de maneira específica o valor discutido nesta 

ação, e na ausência de comprovação de contratação, presume-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Conforme extrato juntado aos autos, a parte autora possui outra 

negativação anterior à discutida neste processo. Assim, não restou 

comprovado que o débito anterior é indevido. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012951-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA MATA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012951-59.2019.8.11.0002 Promovente: DAYANE DA 

MATA E SILVA Promovido: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Nota-se que a empresa reclamada foi regularmente citada (ID 25390967) e 

não compareceu à sessão de conciliação e, deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Promovente pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, extraído de site de internet, juntado no ID 24089125. Sustenta a 

parte Promovente que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito, que está sendo 

cobrado da parte Reclamante ante a revelia da empresa Reclamada, 

entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada 

(Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só 

em promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 24089125) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

DANO MORAL. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. A data informada no extrato é a do vencimento da 

dívida e, ademais, verifica-se que há limitação da pesquisa 05/2015 a 

05/2015. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, o que era perfeitamente possível e simples da 

parte autora fazer, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário 

seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013828-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICI KELI DA SILVA BRAGANCA 01308736240 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013828-96.2019.8.11.0002 Promovente: M PARTS - 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

Promovido: GLEICI KELI DA SILVA BRAGANCA Vistos, etc. M PARTS 

DISTRIBUIDORA DE COMPPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ajuizou 

ação de cobrança em desfavor de GLEICI KELI DA SILVA BRAGANÇA – 

NOME FANTASIA- LOIRINHO MOTOS. Alegando que exerce atividades no 

ramo de distribuição de componentes automotivos, que é credora da 

Requerida no valor atualizado de R$ 2.835,23 (dois mil, oitocentos e trinta 

e cinco reais e vinte e três centavos), pois a Requerida adquiriu produtos 

da autora consoante nota fiscal NF-e N 1873, sendo que o valor da 

compra foi de de R$ 3617,49, parcelado em 7 vezes, através de Boleto 

bancário, sendo que a Requerida efetuou o pagamento de apenas 02 

parcelas e não arcou com a obrigação de quitar as demais parcelas, 

sendo que as tentativas de soluções administrativas restaram infrutíferas. 

Devidamente citada (ID 25736981), a parte promovida não compareceu à 

audiência de conciliação (ID 25683265), e não apresentou contestação. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). REVELIA. Nos termos dos artigos 344 do CPC e 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte promovida não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Em análise do 

caso concreto, nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, 

contudo, apenas compareceu à audiência de conciliação , e não 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

promovida. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Diante da revelia e com 

base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. 

LIMITES DO CONFLITO. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria 

fática discutida nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos 

probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que não dependem 

de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os 

quais milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), 

bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a 

ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato da parte 

promovida ser revel não implica automaticamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 
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DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, em relação a nota fiscal apresentada (ID 24528056), não há qualquer 

outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção 

relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a 

alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu 

inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme 

preconiza o artigo 397 do Código Civil. QUANTUM DO DÉBITO No caso, 

entendo devido à condenação da parte promovida no importe atualizado 

de R$ 2.835,23 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e três 

centavos), conforme extrato juntado na ID 24528057. DO DANO MORAL 

PLEITEADO PELA AUTORA Quanto aos danos morais que a Reclamante 

alega ter sofrido é de bom alvitre lembrar que em se tratando de pessoa 

jurídica esses devem ser objetivamente comprovados, ou seja, não se 

trata de dano moral in re ipsa. Assim, a indenização por prejuízo moral 

somente se perfaz diante de conjunto probatórios sólidos, marcados com 

graves danos ao bom nome da empresa maculando sua imagem perante a 

sociedade, posto que sentimentos como como de angústia, sofrimento, 

aborrecimentos não podem ser aferidos por pessoa jurídica. Segue 

entendimento quanto ao tema: REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE DE PROVAR O 

ABALO À HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS – HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que a sua 

reputação perante a sociedade. Para ensejar a indenização por dano 

moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu 

por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão 

pela qual não há indenização a esse título. Havendo decaimento de todos 

os pedidos da exordial, cabe ao vencido pagar os honorários ao 

advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.b(Ap 114410/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) 

Dessa forma, é possível sim a pessoa jurídica sofrer dano moral, porém 

necessário se faz a demonstração objetiva da afronta perpetrada a ponto 

de causar prejuízos. Portanto, diante do elucidado e considerando ainda 

que não há nos autos prova de qualquer fato que possa ser considerado 

relevante no que tange ofensa a sua imagem, entendo que não se 

encontra caracterizado o dano moral. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

proponho: 1) decretar a revelia da parte promovida; 2) julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

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

de Processo Civil, para: a) condenar a parte promovida a pagar à parte 

promovente o valor de R$ 2.835,23 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco 

reais e vinte e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do débito e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Postas estas razões, submeto o presente projeto 

de sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010128-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RAFAELA PEREIRA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010128-15.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Do indeferimento da inicial Arguiu a parte reclamada a 

preliminar de inépcia, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja/sede nesta 

Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com 

o mérito. Mérito Registra-se inicialmente que em que pese a parte autora 

não ter comparecido à audiência de conciliação, a requerida apresentou 

contratos, bem como a autora apresentou impugnação, demonstrando 

assim, interesse no prosseguimento da lide, razão pela qual, em 

cumprimento ao princípio da celeridade, analiso o mérito. Sustenta a parte 

requerente GLAUCIA RAFAELA PEREIRA TRENTIN que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$339,90, 

todavia, desconhece o débito, pleiteando que “seja declarada a 

inexistência de relação jurídica, tornando, desta forma, inexigível o débito 

indevidamente atribuído ao Autor”. O requerido contesta, sustentando que 

a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos nos ID’s 

26158807 e 26158808 contratos assinados pela parte autora e cópia dos 

documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 
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preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação, requerendo genericamente a 

extinção, ao argumento de que é necessário a realização de perícia, no 

entanto, não impugnou especificamente os documentos pessoais 

apresentados, bem como não apontou a existência de divergências nas 

assinaturas. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento do débito, no total de R$339,40 (trezentos e 

trinta e nove reais e quarenta centavos). Comprovando a requerida a 

contratação e não tendo parte autora comprovado o pagamento, devido o 

pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, 

corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários 

do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido ainda, PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte 

requerente pagar à parte requerida a quantia de R$339,40 (trezentos e 

trinta e nove reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da apresentação do pedido contraposto (14/11/2019), devendo 

a parte requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016040-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE KELLY SANTOS DE PAULA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016040-90.2019.8.11.0002 Promovente: GREYCE KELLY 

SANTOS DE PAULA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GREYCE KELLY 

SANTOS DE PAULA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., por dívida 

no valor de R$ 187,12 (cento e oitenta e sete reais e doze centavos). Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Estabelece o Art. 

330 do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida: Art. 

330 - A petição inicial será indeferida: I - quando for inepta; ... Parágrafo 

único - Considera-se inepta a petição inicial quando: 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. No presente caso, vislumbro a impossibilidade de 

análise da petição inicial, por tratar-se de petição extremamente confusa, 

tendo em vista que inexiste decorrência lógica do pedido e dos fatos 

narrados na inicial. Verifica-se uma divergência entre os fatos narrados 

pelo autor, de modo que ajuíza ação face a empresa TELEFÔNICA, 

todavia, aduz os seguintes fatos: “A autora possuia junto banco bradesco 

conta corrente, cuja mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a 

mesma era correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e 

possuia apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum 

tipo de cartão na modalidade de crédito.” (grifei). Não há como concluir se 

a autora mantinha relação jurídica com a Reclamada TELEFÔNICA, pois os 

fatos narrados na inicial, não informam com clareza e exatidão que houve 

ilicitude da Ré em incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. A petição inicial, pelo que se verifica, não contém os requisitos 

estabelecidos nos incisos do art. 319 do CPC e, portanto, não tem 

adequação lógica, de modo que da narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é inepta. Causa 

de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há como analisar a 

pretensão do autor. Conforme segue (vide petição inicial): “Ocorre que 

passados alguns meses a autora começou a receber em sua residencia 

faturas e algumas faturas que até constavam debito em conta corrente, 

valores estes que se referiam a um suposto cartão de crédito que a 

cliente não possuia ou não autorizou.” (grifei). Friso: Tendo em vista a 

narrativa da autora, não é possível presumir a atitude ilícita da Reclamada, 

pois a todo momento a autora se insurgi contra atitudes perpetradas pelo 

Banco Bradesco. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA 

DE DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não contém os requisitos 

estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, portanto, não tem 

adequação lógica, de modo que da narração dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é inepta. Causa 

de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há como analisar a 

pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 0001244-33.2010.8.26.0577, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL E EMENDA. FATOS E 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPOSTOS DE FORMA CONFUSA. FALTA DE 

ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A 

CITAÇÃO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. I. O interesse de agir, uma das condições da ação, consiste no 

binômio necessidade / utilidade. A parte somente terá interesse em 

postular em juízo quando a tutela jurisdicional for necessária, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do 

CPC. II. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de 

pedir, sem o consentimento do réu, ex vi art. 264, CPC. III. A narrativa 

equivocada dos fatos e exposição confusa dos fundamentos jurídicos, 

além da ausência de especificação de pedidos certos e determinados 

conduzem à extinção do feito sem resolução de mérito, também sob o 

enfoque dos arts. 295, parágrafo único, inciso I, c.c. art. 282, inciso IV, 

c.c. art. 267, inciso I, todos do CPC. (TJ-MG - AC: 10024102247681001 MG 

, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) Assim, por 

lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, se impõe. Ante o exposto, com amparo nos artigos 

330, inciso I, 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 
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Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016042-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE KELLY SANTOS DE PAULA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016042-60.2019.8.11.0002 Promovente: GREYCE KELLY 

SANTOS DE PAULA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GREYCE KELLY 

SANTOS DE PAULA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., por dívida 

no valor de R$ R$ 186,66 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos ). Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial 

será indeferida: Art. 330 - A petição inicial será indeferida: I - quando for 

inepta; ... Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial quando: 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. No presente caso, vislumbro a 

impossibilidade de análise da petição inicial, por tratar-se de petição 

extremamente confusa, tendo em vista que inexiste decorrência lógica do 

pedido e dos fatos narrados na inicial. Verifica-se uma divergência entre 

os fatos narrados pelo autor, de modo que ajuíza ação face a empresa 

TELEFÔNICA, todavia, aduz os seguintes fatos: “A autora possuia junto 

banco bradesco conta corrente, cuja mesma utilizava normalmente, vale 

acrescentar que a mesma era correntista do banco apenas na utilização 

de conta corrente e possuia apenas cartão na modalidade de débito, não 

possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade de crédito.” (grifei). Não 

há como concluir se a autora mantinha relação jurídica com a Reclamada 

TELEFÔNICA, pois os fatos narrados na inicial, não informam com clareza 

e exatidão que houve ilicitude da Ré em incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. A petição inicial, pelo que se verifica, não 

contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 319 do CPC e, 

portanto, não tem adequação lógica, de modo que da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é 

inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há 

como analisar a pretensão do autor. Conforme segue (vide petição inicial): 

“Ocorre que passados alguns meses a autora começou a receber em sua 

residencia faturas e algumas faturas que até constavam debito em conta 

corrente, valores estes que se referiam a um suposto cartão de crédito 

que a cliente não possuia ou não autorizou.” (grifei). Friso: Tendo em vista 

a narrativa da autora, não é possível presumir a atitude ilícita da 

Reclamada, pois a todo momento a autora se insurgi contra atitudes 

perpetradas pelo Banco Bradesco. Nesse sentido: COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA 

DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS 

FATOS NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não 

contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, 

portanto, não tem adequação lógica, de modo que da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é 

inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há 

como analisar a pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 

0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013) APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. INÉPCIA DA INICIAL E EMENDA. FATOS E FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS EXPOSTOS DE FORMA CONFUSA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO 

DO PEDIDO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. 

IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. O interesse 

de agir, uma das condições da ação, consiste no binômio necessidade / 

utilidade. A parte somente terá interesse em postular em juízo quando a 

tutela jurisdicional for necessária, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. II. Feita a citação, é 

defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o 

consentimento do réu, ex vi art. 264, CPC. III. A narrativa equivocada dos 

fatos e exposição confusa dos fundamentos jurídicos, além da ausência 

de especificação de pedidos certos e determinados conduzem à extinção 

do feito sem resolução de mérito, também sob o enfoque dos arts. 295, 

parágrafo único, inciso I, c.c. art. 282, inciso IV, c.c. art. 267, inciso I, 

todos do CPC. (TJ-MG - AC: 10024102247681001 MG , Relator: 

Washington Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) Assim, por lhe faltarem 

os requisitos exigidos pela lei, a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, se impõe. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I, 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Sem 

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

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016047-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODOMILSON DIOGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1016047-82.2019.8.11.0002 Promovente: ODOMILSON 

DIOGO DE OLIVEIRA Promovido: TIM CELULAR Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Mérito Em síntese alega o autor os seguintes fatos: - Que 

em meados de 2017 contratou um plano de telefonia oferecido pela 

Reclamada denominado TIM PRE MINUTOS ILIMITADOS, mediante valor fixo 

de R$ 29,90 por mês - Que apenas nos primeiros meses de 2017 o 

negocio foi cumprido pela empresa, que passou a ter problemas com a 

internet e ligações, e que o valor passou a ser cobrado a mais e que 

atualmente estão no valor de R$ 50,00. - Que mesmo com faturas 

quitadas, os serviços são interrompidos, que buscou a solução 

administrativa de seu problema, todavia, não obteve êxito. Na contestação 

a empresa Reclamada sustenta que o acesso em nome do autor está ativo 

na modalidade TIM CONTROLE A PLUS desde 22/12/2018, que não há 

nenhum pagamento do autor no valor informado na inicial, pois o plano 

adquirido não é de R$ 29,90. Pugna pela inexistência de dano moral e a 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Conforme 

faturas juntadas (ID 25492677 – ID 25492679) é possível perceber os 

seguintes valores: - Fatura 07/2018 – R$ 40,58 - Fatura 09/2018 – R$ 

40,63 - Fatura 10/2018 – R$ 40,66 - Fatura 11/2018 – R$ 39,99 - Fatura 

12/2018 – R$ 40,65 - Fatura 01/2019 – R$ 39,99 - Fatura 03/2019 – R$ 

39,99 - Fatura 06/2019 – R$ 45,75 - Fatura 09/2019 – R$ 49,99 E junta 

comprovante de pagamento relativo aos valores: - R$ 45,75 -R$ 96,75 - R$ 

44,27 O autor relata em sua petição inicial que contratou plano no valor de 

R$ 29,90 mensais, e no ID 25493347 junta um print de tela de internet a fim 

de comprovar o plano contratado. Alega o autor que nos primeiros meses 
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de 2017 o plano foi devidamente cumprido, todavia, não juntou tais faturas, 

e nem mesmo o contrato entabulado entre as partes que comprova de 

maneira efetiva que contratou os serviços da Ré pelo valor mencionado na 

inicial, qual seja, R$ 29,90 mensais. Nenhuma das segundas vias de 

faturas juntados pelo autor possui valor fixo. Desse modo não é possível 

concluir o descumprimento da Reclamada em relação aos valores 

cobrados. Ainda, o autor narra que os serviços eram prestados de 

maneira ineficiente, no entanto, não menciona nos autos números de 

protocolos com reclamações, por exemplo, que pudesse registrar e 

comprovar sua insatisfação quanto ao plano contratado. Tenho que o 

autor não conseguiu demonstrar de maneira efetiva os serviços 

contratados, bem como, o valor de seu pacote. Frio: Não existe nos autos 

nenhum contrato e/ou número de protocolo de ligação a ponto de embasar 

a alegação do autor de que o seu plano fora no valor de R$ 29,90 (vinte e 

nove e noventa). Nenhuma das faturas anexas pelo autor, registram o 

valor fixo de R$ 29,90 . Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Assim, não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 25546129. 

Retifique o polo passivo desta demanda fazendo constar TIM S.A., inscrita 

no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001-11 Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012213-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012213-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria de Fátima da 

Silva Reclamada: AGEMED Saúde S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a contratação do plano de 

saúde questionado pela parte Autora foi realizada por intermediação de 

outras empresas (ou seja, não foi realizada diretamente junto à AGEMED), 

motivo pelo qual, acredita se tratar de uma hipótese de litisconsórcio 

passivo necessário. Desta forma, a Ré postulou para que a Reclamante 

fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de incluir no polo passivo da 

lide as empresas “LDR Corretora de Seguros Ltda.”; “JS Consultoria em 

Serviços de Saúde Ltda.” e a “Federação dos Sindicatos dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso” e, sucessivamente, para que o 

processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia às 

considerações apresentadas pela Reclamada, entendo que as mesmas 

devem ser refutadas, pois, independentemente de quem tenha 

intermediado a contratação, o fato é que quem figura na condição de 

contratada e, consequentemente, efetiva prestadora/fornecedora dos 

serviços é justamente a AGEMED. Ademais, convém registrar que a Ré 

detém totais condições de apresentar os documentos comprobatórios 

inerentes à contratação do plano de saúde questionado pela Demandante, 

não havendo de se falar em litisconsórcio passivo necessário (restando 

totalmente prescindível a emenda almejada pela Postulada, pois, tal 

procedimento retardaria injustificadamente a resolução do feito), tampouco 

em cerceamento de defesa. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, desde 

fevereiro/2017, figura como dependente em um plano de saúde de 

titularidade de seu cônjuge (plano este mantido pela Reclamada), mediante 

o pagamento mensal de R$ 647,97. No entanto, a Autora alegou que, em 

03/07/2018, sem qualquer autorização prévia, a Reclamada lhe vinculou 

ilicitamente em um novo plano, cuja mensalidade é representada pelo valor 

de R$ 703,53. A Postulante relatou que não possuía conhecimento da 

existência de um novo plano em seu nome, bem como, que acreditava que 

as faturas que vinha recebendo (pagamentos realizados desde 

julho/2018) eram provenientes de um desmembramento do plano em que 

seu marido é titular. A Demandante ressaltou que, na data de 04/04/2019, 

após perceber que vinha promovendo o pagamento indevido de 

mensalidades referentes a 02 planos de saúde (sendo que apenas um é 

utilizado), solicitou o cancelamento do plano em que figura como titular. A 

Postulante destacou que, apesar de ter solicitado o cancelamento do 

plano, constam em aberto valores correspondentes ao período de 10/03 a 

10/06/2019. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda almejando o pagamento de uma verba 

indenizatória, bem como, a repetição do indébito dos valores 

correspondentes às mensalidades pagas em duplicidade e ainda, a 

declaração de inexistência dos débitos vencidos. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a legitimidade 

da contratação do plano questionado pela Reclamante, bem como, 

esclareceu que após a consumidora ter promovido o pagamento da 1ª 

mensalidade, não só recebeu uma segunda carteira, com identificação 

totalmente distinta, como também, se utilizou dos serviços. Além disso, a 

Ré defendeu que inexistem danos materiais ou morais a serem 

indenizados e, ao final, pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da 

decisão vinculada ao ID nº 23862625 que, em consonância com o artigo 

6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Inicialmente, convém registrar que, embora a 

Reclamante já ostentasse a condição de dependente do plano de saúde 

em que seu cônjuge figura como titular (“P. MTC ONLINE PART. 30% HOSP. 

333 STD C.A”), o fato é que, conforme pode ser facilmente visualizado 

nos documentos que se encontram anexos à defesa, a adesão da 

consumidora ao famigerado plano “FREE 600 30% 333 STD (C.A) 

AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA” ocorreu mediante a 

assinatura dos competentes instrumentos contratuais, não havendo de 

ser cogitada qualquer irregularidade ou ilicitude praticada pela Reclamada. 

Ademais, em que pese a Demandante tenha sustentado em sua inicial que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 551 de 721



apesar de estar pagando por dois planos de saúde, vinha se utilizando de 

apenas um, os “Extratos de Atendimento” vinculados à contestação 

demonstraram cristalinamente que ambos os planos foram utilizados, 

motivo pelo qual, não subsiste nenhum fundamento apto a amparar a 

irresignação da parte Autora. Apesar de a Demandante acreditar que foi 

cobrada indevidamente ao longo de 10 meses, bem como, que mesmo a 

Ré possuindo conhecimento de tal fato, não foi realizada nenhuma 

tratativa de cancelamento ou reembolso, consigno que tais argumentos 

não detêm credibilidade alguma. Consoante mencionado alhures, a 

Reclamante aderiu a contratação de um novo plano (mesmo já figurando 

como dependente em outro) por intermédio da assinatura de contratos e 

ainda, usufruiu dos serviços, não havendo nenhuma falha a ser imputada 

à Ré. Outrossim, da exegese das provas colacionadas aos autos, após a 

Reclamante formalizar o pedido de cancelamento em 04/04/2019 

(documento nominado como “Cancelamento do Plano de Saúde”), a Ré não 

só acusou o recebimento do pedido de cancelamento (conforme e-mail 

anexo à defesa), como também, registrou que a cobertura estaria vigente 

até 30/04/2019. Não se pode olvidar que, segundo o “Extrato de 

Atendimentos” (documento anexo à defesa) correspondente ao “novo” 

plano em que a Reclamante figurou como titular, no mês 04/2019 os 

serviços contratados foram devidamente utilizados nas datas de 11 e 

22/04/2019 e, ao que tudo indica, não houve nenhuma negativa de 

atendimento. Portanto, com amparo nos fundamentos até então exarados 

neste decisum, restando documentalmente comprovada não só a adesão 

ao plano de saúde, como também, o usufruto dos benefícios, entendo que 

não há de se falar em falha na prestação de serviços (artigo 14, § 3º, I, do 

CDC), tampouco como atribuir à Reclamada a prática de qualquer ato ilícito, 

pois, todas as cobranças realizadas são provenientes do exercício 

regular do seu direito de credora/fornecedora (artigo 188, I, do Código 

Civil), motivo pelo qual, a pretensão da Reclamante em ser indenizada por 

supostos “danos morais” não reivindicam a guarida jurisdicional. - Da 

repetição do indébito: Já no que concerne à pretensão da Reclamante em 

obter a restituição, em dobro, dos valores despendidos em prol da 

Reclamada, entendo que a mesma igualmente não possui nenhum 

fundamento. Preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC que: “Art. 42. 

(...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal 

supra ao caso em comento, entendo que não se fazem presentes nenhum 

dos requisitos passíveis de respaldar a almejada repetição do indébito. In 

casu, em nenhum momento a Reclamante foi cobrada de forma indevida, 

pois, consoante já exaustivamente demonstrado, a consumidora 

voluntariamente aderiu à contratação de um plano em que a mesma figurou 

como titular e, todas as mensalidades cobradas foram devidas. Além 

disso, em nenhum momento a Reclamante promoveu qualquer pagamento 

em excesso, pois, todas as mensalidades exigidas correspondem aos 

serviços comprovadamente contratados. Ante o exposto, não se fazendo 

concomitantemente presentes os requisitos da repetição do indébito, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

refutar a pretensão indenizatória (danos materiais) pretendida pela 

Postulante. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao ID nº 23862625, no entanto, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014361-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014361-55.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da necessidade de designação de audiência de instrução 

e julgamento Deixo de analisar uma vez que a parte autora já compareceu 

em audiência de conciliação não questionando nenhuma irregularidade na 

contratação e por se tratar de matéria de direito. - Do indeferimento da 

inicial Arguiu a parte reclamada a preliminar de inépcia, sob o fundamento 

que a parte autora não apresentou comprovante de residência em seu 

nome. Em que pese o entendimento atual quanto a necessidade de 

apresentação de comprovante de residência no próprio nome da parte 

autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o princípio da 

celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na presente lide. 

Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório e, ainda, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida 

possui loja/sede nesta Comarca. Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. Mérito Inicialmente, determino de ofício a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, pois, in casu, o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais, sendo que no presente caso, 

foi delimitado na quantia de R$5.000,00. Sustenta a parte requerente 

KEYLA FERREIRA LIMA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida nos valores de R$82,03 e R$115,01, todavia, não consumiu os 

serviços da requerida. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de chamadas, 

telas sistêmicas e faturas, tais documentos são considerados unilaterais 

e, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 
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cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior, a qual não 

restou demonstrada como indevida tendo em vista a não distribuição de 

ações questionando a sua legalidade, todavia, não se aplica ao presente 

caso a Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo 

que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em 

fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez 

realizada a primeira negativação indevida, já se configurou o dano 

extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, 

todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes 

(20/04/2018) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DETERMINO AINDA, 

de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, pois, in casu, o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais, sendo que no 

presente caso, foi delimitado na quantia de R$5.000,00. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016469-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016469-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Sidneia da Silva 

Ferraz Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não subsistindo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Após refletir sobre as 

considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que as mesmas 

comportam acolhimento. Da exegese da explanação inaugural, verifica-se 

que o vínculo existente entre as partes não foi expressamente negado, 

tanto é que a Reclamante se limitou em sustentar o desconhecimento do 

débito e ainda, em determinado trecho, mencionou que “encontra-se 

comprovadamente em dia com os seus deveres e obrigações.”. A meu 

ver, o eventual deferimento da inversão do ônus da prova (em favor da 

parte Autora) iria atribuir à Reclamada a obrigação de produzir uma prova 

de cunho diabólico, comprometendo o próprio exercício do direito à ampla 

defesa. Não se pode olvidar que, embora se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do 

ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

eximir a parte Reclamante de sua obrigação em fornecer a este juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência contemplada pelo TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. PLEITO DE 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. MOTOSSERRA. VÍCIO NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA CAPAZ DE AFASTAR O 

LAUDO APRESENTADO PELA RE. A INVERSAO DO ONUS DA PROVA 

NÃO É ABSOLUTA, E O CONSUMIDOR TEM QUE FAZER PROVA MINIMA 

DO DIREITO INVOCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007549967 RS, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta 

Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). Ante o exposto, acolho a preliminar 

arguida e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova formulado na exordial. - Da ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada alegou em 

caráter preliminar que a Reclamante deixou de apresentar a consulta que 

realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um 

documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, impossibilitando a 

verificação da sua veracidade. Destarte, a empresa Ré postulou para que 

a Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao 

processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem os argumentos 

apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos devem ser 

repelidos. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao pleitear um crédito, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 153,28. No entanto, a Autora alegou que desconhece o valor 

que lhe está sendo cobrado, bem como, que não foi previamente 

notificada acerca da anotação restritiva. Por entender que foi negativada 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 
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moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 

65-99937-8378), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo nenhuma irregularidade no apontamento ou ainda, existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Após promover a análise 

das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o 

acervo probatório anexado aos autos, tenho que o direito não milita em 

favor das pretensões inaugurais. Consoante se extrai da exposição fática 

registrada na petição inicial, a Reclamante não negou expressamente a 

existência de vínculo com a empresa de telefonia, limitando-se a sustentar 

apenas o desconhecimento do débito que lhe está sendo cobrado. 

Ademais, oportuno ressaltar que, em uma das passagens da exordial, a 

própria Reclamante alegou que se encontrava “em dia com seus deveres 

e obrigações”, o que, definitivamente, induz este juízo a acreditar que 

existe relação negocial entre as partes. Outro ponto que chamou a 

atenção deste juízo reside no fato de que a Reclamante sustentou ter 

tentado resolver o problema narrado nos autos. Segue abaixo um pequeno 

trecho da inicial: “A requerente tentou em diversas ocasiões resolver o 

problema junto à Requerida, entretanto, faltam-lhe forças para “brigar” com 

uma empresa tão grande. Sozinha, não está logrando êxito em conseguir 

os esclarecimentos necessários para o deslinde da questão.”. 

(Destaquei). Com a devida vênia às considerações apresentadas pela 

Reclamante, entendo que as mesmas não possuem absolutamente 

nenhuma credibilidade, pois, não foi apresentada nenhuma prova de que a 

mesma realmente tentou resolver administrativamente os problemas 

relacionados à sua negativação, seja um simples protocolo de 

atendimento, envio de e-mail ou ainda, uma reclamação administrativa 

ajuizada no PROCON. Embora a Reclamada não tenha protocolizado junto 

à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado pela Demandante, 

ainda assim entendo que se fazem presentes indícios acerca da 

regularidade da relação outrora estabelecida entre as partes e, 

principalmente, da origem da dívida motivadora da inserção creditícia. Não 

bastasse o fato de a Reclamante ter registrado expressamente que 

“encontra-se comprovadamente em dia com seus deveres e obrigações” 

(ou seja, não foi negada a existência de relação jurídica com a empresa de 

telefonia Ré), as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa 

evidenciaram que foram realizados os pagamentos das faturas vencidas 

no período de outubro/2018 a fevereiro/2019, ou seja, um comportamento 

que não condiz com o perfil de um eventual fraudador. Tendo em vista os 

irrefutáveis indícios acerca da regularidade da relação contratual 

estabelecida entre os litigantes, entendo que não há como exigir da 

empresa de telefonia Ré qualquer prova acerca do pagamento das 

pendências motivadoras da restrição debatida nesta lide, pois, trata-se de 

uma prova de cunho diabólico. A fim de corroborar o posicionamento 

supra, cumpre transcrever, por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS 

PARTES EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO 

QUE GEROU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Em que pese tratar-se de relação consumerista, 

não há como inverter o ônus da prova em favor da autora quanto ao não 

pagamento das parcelas acordadas, pois se configura prova diabólica. A 

simples alegação da autora de que vinha adimplindo o acordo, sem a 

juntada de qualquer comprovante neste sentido, implica na improcedência 

da ação. Sentença de primeiro grau mantida. Honorários sucumbenciais do 

patrono da parte demandada majorados, nos termos do §11º do artigo 85 

do CPC/2015. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). A meu ver, se a 

Reclamante sustenta a tese de que “encontra-se comprovadamente em 

dia com seus deveres e obrigações”, cabia à própria consumidora 

apresentar provas acerca dos fatos inerentes ao direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015), qual seja, o competente comprovante de 

pagamento das faturas vencidas no período de março a maio/2019, o que, 

definitivamente, não foi feito e consequentemente, justifica a efetivação do 

apontamento restritivo debatido nos presentes autos. No tocante à 

alegação da Reclamante de que não teria sido notificada previamente 

sobre a pendência que culminou com a sua inserção creditícia, consigno 

que igualmente não há como atribuir qualquer responsabilidade à 

Reclamada, pois, segundo disposição contida na Súmula 359 do STJ: 

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Com o protocolo 

da contestação, cabia à Demandante rechaçar pontualmente todos os 

argumentos e documentos apresentados pela Reclamada, ônus este que, 

segundo minha convicção, não se desincumbiu, pois, a impugnação 

protocolada nos autos, data máxima vênia, não passa de um compêndio 

de alegações genéricas. Destarte, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante indicando o pagamento da dívida que 

lhe está sendo cobrada, entendo que a restrição creditícia debatida nos 

presentes autos refletiu apenas o exercício regular do direito de credora 

da empresa de telefonia, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). No intuito de 

amparar a fundamentação acima citada, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA DO 

NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO AO 

CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

CONFIGURAÇÃO. A existência de débito autoriza ao credor, pela lei, a 

inserir o nome do devedor nos cadastros de órgãos de negativação de 

crédito, consistindo tal ação exercício regular de um direito, não havendo 

que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar. 

(...). (TJ-MG - AC: 10000180338329002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data 

de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, de forma diversa do que quis fazer 

prevalecer a empresa Ré, entendo que, na presente lide, não houve má-fé 

ou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça por parte da Demandante 

ou de seu patrono, pois, considerando que na inicial não houve a 

expressa negativa de vínculo, tenho que os mesmos apenas não se 

desincumbiram do ônus de apresentar provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). - Do pedido 

contraposto: No que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que a Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de março a 

maio/2019 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

153,28 (cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida (referente à 

apresentação do comprovante de restrição) e, no tocante ao mérito da 

lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. 

Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento 

da importância de R$ 153,28 (cento e cinquenta e três reais e vinte e oito 

centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a 

data de vencimento da dívida (17/03/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013512-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013512-83.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria das Dores da 

Silva Ferreira Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados - NPL II SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não obstante o 

Reclamado, ao protocolizar a sua contestação, tenha postulado pelo 

depoimento pessoal da parte Demandante, revela-se tempestivo alvitrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova adicional em audiência de instrução e 

julgamento. A fim de corroborar a sucinta fundamentação acima 

mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamado e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Antes de enfrentar o mérito 

da demanda, convém tecer brevíssimas considerações acerca do pedido 

de decretação de revelia formulado pela Reclamante (manifestação anexa 

ao ID nº 25838787). Embora a Postulante tenha sustentado que o 

Reclamado deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a sua 

defesa, extrai-se dos andamentos processuais que a contestação foi 

protocolada (ID nº 25517339) em momento anterior à sessão de 

conciliação e ainda, a referida informação restou devidamente registrada 

no termo de audiência pela Conciliadora deste juízo. Logo, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Demandante. Do Mérito: A Reclamante esclareceu 

na petição inicial que teve o nome negativado a pedido do Reclamado, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 131,34. No entanto, a Autora informou que não possui débito 

algum com o Reclamado, motivo pelo qual, acredita que a inserção 

creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a pendência questionada na presente demanda (decorrente de 

compras de produtos cosméticos realizadas pela Autora perante a 

empresa Natura) foi objeto de um contrato de cessão de crédito firmado 

pelo mesmo junto à “Natura Cosméticos S/A.” (cedente), bem como, que 

em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credor, não havendo de se falar na prática de ato 

ilícito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo 

nos argumentos acima mencionados, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Inobstante o Reclamado tenha anexado à sua defesa a cópia 

de uma certidão comprobatória da cessão de crédito outrora firmada junto 

à “Natura Cosméticos S/A.”, entendo que não foram apresentadas provas 

mínimas de que realmente subsistiu qualquer relação negocial entre a 

parte Autora e a referida empresa cedente. A meu ver, além da certidão 

supracitada, cabia ao Reclamado ter providenciado junto à empresa 

cedente (“Natura Cosméticos S/A.”) a cópia de um contrato (Ficha 

Cadastral) devidamente assinado pela consumidora, bem como, a cópia de 

alguma nota fiscal referente à aquisição de produtos cosméticos, a cópia 

de algum comprovante de entrega de mercadorias, a cópia de um eventual 

termo de confissão de dívidas ou ainda, de qualquer outro documento 

idôneo (como por exemplo um arquivo de áudio) para comprovar a origem 

da dívida que culminou na inserção creditícia, o que, definitivamente, não 

foi feito. Desta feita, entendo que a ausência dos documentos 

comprobatórios acerca da origem da dívida debatida nos autos fulmina 

completamente a credibilidade da tese exarada na contestação. No 

tocante ao pedido de expedição de ofício formulado na contestação, tenho 

que o mesmo deve ser INDEFERIDO, pois, ao formalizar a cessão de 

crédito junto à empresa “Natura”, o Reclamado deveria ter se precavido 

em obter toda a documentação inerente à dívida que lhe foi cedida para, 

posteriormente, dar início aos atos conservatórios do seu direito de credor 

(artigo 293 do Código Civil). Com amparo nos fundamentos até então 

exarados no presente decisum, não tendo sido devidamente comprovada 

a existência de vínculo entre a Autora e a empresa cedente, bem como, a 

origem do débito motivador do apontamento restritivo, entendo que o 

Reclamado incorreu em flagrante prática de ato ilícito ao negativar o nome 

da Reclamante (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, deverá ser 

compelido não só em promover a baixa da pendência que subsiste junto 

aos seus sistemas, como também, em providenciar o cancelamento da 

famigerada inserção creditícia. No intuito de reforçar o entendimento 

supra, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do 

TJRS: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385, 

DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) III. No caso concreto, apesar de 

demonstrada a cessão de crédito ocorrida, não restou demonstrada a 

origem da dívida, ônus que incumbia à parte ré, pois ao receber o crédito 

pela cessão, assumiu os direitos e as obrigações dele decorrentes, sendo 

responsável por eventual ilicitude a ele imputado nesta transação. 

Aplicação do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. IV. Nestas 

circunstâncias, não comprovada a origem da dívida, deve ser declarada a 

inexistência do débito e, por consequência, cancelado o registro negativo 

em questão juntos aos órgãos de proteção ao crédito, conforme já 

determinado na sentença. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70079954012 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 23/01/2019).”. (Destaquei). Todavia, embora o 

Reclamado tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

parte Autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante pode ser facilmente 

verificado no comprovante de negativação que instruiu a inicial, o referido 

documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SCP ou SERASA), o que, por 

sua vez, compromete a idoneidade da referida prova, especialmente por 

subsistir a possibilidade de a mesma ter sido convenientemente editada 

(no intuito de, por exemplo, ocultar eventuais registros adicionais), 

segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa responsável pela 

consulta. De suma importância registrar ainda que, o comprovante 

supracitado não se prestou nem mesmo em indicar qual a data em que o 

apontamento restritivo foi efetivado (o que, consigna-se, compromete a 

liquidação de eventual montante condenatório, nos termos da Súmula 54 

do STJ), limitando-se a fazer menção apenas à data correspondente ao 

vencimento da pendência, razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Por derradeiro, registra-se que a 

Reclamante assumiu conscientemente o risco de distribuir a presente lide 

sem providenciar previamente um documento diretamente no balcão de 

qualquer Órgão de Proteção ao Crédito e ainda, sequer se dignou em 

protocolar a sua impugnação (acreditando equivocadamente que a defesa 
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não havia sido protocolada), ocasião em que poderia ter apresentado o 

referido documento, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário 

seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de dano moral deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012602-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERNANDA SILVA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1012602-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Karina Fernanda Silva 

Alvarenga Reclamado: Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não obstante o Reclamado, ao protocolizar a 

sua contestação, tenha postulado pelo depoimento pessoal da parte 

Demandante, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao 

julgador examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 

370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se 

revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Reclamado e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar 

usufruir do seu crédito (aquisição parcelada mediante crediário), tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 777,92. No entanto, a Autora afirmou que 

desconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que não 

contraiu a referida pendência junto ao Réu. Por entender que foi 

negativada de forma indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou que a 

pendência questionada na presente demanda (decorrente da contratação 

de um cartão de crédito pela parte Autora junto ao Banco do Brasil) foi 

objeto de um contrato de cessão de crédito firmado entre o mesmo e o 

“Banco do Brasil” (cedente), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de cobrança, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, tenho que o pedido formulado pelo 

Reclamado, no que tange à expedição de um ofício ao “Banco do Brasil” 

(para que o mesmo apresente a juntada de documentos comprobatórios 

da existência de relação entre a Reclamante e a instituição financeira), 

merece ser INDEFERIDO. Isso porque, no momento em que houve a 

celebração do contrato de cessão de crédito entre o “Banco do Brasil” 

(cedente) e o Reclamado (cessionário), este deveria ter se precavido em 

obter toda a documentação inerente à origem da dívida para, 

posteriormente, exercer os atos conservatórios do direito que lhe foi 

supostamente cedido (artigo 293 do Código Civil). Pois bem, embora o 

Reclamado tenha anexado à sua defesa a cópia de um “Instrumento 

Particular de Cessão de Créditos” firmado entre o mesmo e o Banco do 

Brasil, de suma importância registrar que não é feita menção alguma ao 

nome da Reclamante, razão pela qual, tenho que a famigerada cessão de 

crédito não restou devidamente comprovada. Ademais, registra-se que o 

Reclamado não apresentou nenhuma prova de que subsistiu qualquer 

relação negocial entre a Reclamante e a instituição financeira cedente 

(como por exemplo: proposta de abertura de conta; faturas de cobrança; 

extratos de movimentação financeira; arquivos de áudio, etc.), o que, por 

corolário lógico, compromete o acolhimento dos esclarecimentos 

prestados acerca da origem da dívida (supostamente referentes à 

utilização do serviço de cartão de crédito). A meu ver, a ausência de 

comprovação da mencionada cessão de crédito (pois, reitero, o 

documento apresentado junto à defesa não faz qualquer referência à 

pessoa da Reclamante), bem como, de qualquer vínculo entre a 

Reclamante e a instituição “cedente”, não só fulmina completamente a 

credibilidade da tese defensiva, como também, faz emergir uma irrefutável 

falha na prestação dos serviços do Reclamado. In casu, mesmo não 

ostentando a condição de credor da pendência supostamente existente 

em nome da Reclamante, o Reclamado incorreu na patente prática de um 

ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), pois, inseriu indevidamente o nome 

da Autora nos cadastros de proteção ao crédito. Logo, em não 

subsistindo dúvidas acerca da ilicitude perpetrada pelo Reclamado, tenho 

que o mesmo deve ser compelido não só em promover o cancelamento da 

pendência que subsiste irregularmente em nome da Demandante, como 

também, em providenciar a baixa definitiva do apontamento creditício 

debatido nos presentes autos. A fim de fortalecer as sucintas 

considerações supracitadas, segue transcrito, por analogia, um julgado 

proveniente pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CESSÃO E DA ORIGEM DA DÍVIDA. Hipótese em que deixou a parte 

demandada de evidenciar a origem do negócio jurídico subjacente e a 

existência de cessão de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 

373, inc. II, do CPC. Daí por que não há falar em legalidade do débito. 

Ilicitude do ato praticado pela parte ré, que lançou indevidamente o nome 

do autor em órgão de proteção ao crédito. Necessidade de cancelamento 

do registro creditício. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70077168441, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

26/04/2018).”. (Destaquei). Todavia, em que pese o Reclamado tenha 

incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em prejuízo da parte 

Autora, ainda assim entendo que a pretensão indenizatória (danos morais) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 556 de 721



não reivindica acolhimento. Da exegese do comprovante de restrição 

protocolizado com a petição inicial, verifica-se nitidamente que a 

Reclamante possui outras duas anotações restritivas adicionais em seu 

nome, uma delas preexistente à inserção que está sendo debatida nos 

presentes autos (negativação efetivada a pedido da credora “CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES” na data de 09/04/2015). Preconiza a 

Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” (Destaquei). 

Acerca do tema, cumpre transcrever, por analogia, uma jurisprudência 

contemplada pelo TJPE: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES 

PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, via de regra, configura 

dano moral in re ipsa. Entretanto, não cabe indenização quando houver 

negativação preexistente, conforme a súmula nº 385 do STJ. 2. O STJ 

decidiu, em sede de repetitivo, ser aplicável a súmula 385 também ao autor 

da inscrição indevida se preexistentes outras inscrições (REsp 

1386424/MG). 3. Apelação a que se nega provimento, à unanimidade. 

(TJ-PE - AC: 5338912 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento, não obstante o irrefutável ato ilícito perpetrado pelo 

Reclamado, entendo que o fato de existir uma inserção creditícia 

preexistente em nome da Reclamante afasta completamente o suposto 

“abalo moral” que a mesma alegou ter sofrido (haja vista se tratar de uma 

devedora contumaz), razão pela qual, reitero que o pleito indenizatório 

merece ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, 

DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016470-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016470-42.2019.8.11.0002 Reclamante: Luciano Araújo 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante alegou 

na petição inicial que, ao pleitear um crediário, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 

72,45 (vencida em 06/05/2016); R$ 65,90 (vencida em 01/06/2016) e R$ 

65,90 (vencida em 29/06/2016). No entanto, o Autor informou que 

desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois, jamais 

utilizou os serviços da Concessionária de Energia. Por entender que foi 

negativado indevidamente e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos 

de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou como prejudicial de mérito 

que a pretensão indenizatória da parte Autora se encontra prescrita, 

motivo pelo qual, postulou pela extinção dos autos. No que se refere ao 

mérito da defesa, a Reclamada defendeu a regularidade do vínculo entre 

as partes, bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido 

pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo 

de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, de todo o acervo documental anexado aos autos, tenho que a 

prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o 

acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à 

exordial que, nas datas de 03/06; 26/06 e 24/07/2016, o Reclamante teve o 

nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da 

Reclamada, em razão do inadimplemento de supostas dívidas vencidas 

nos meses de maio e junho /2016. No entanto, de suma relevância 

consignar que, da exegese da explanação inaugural, o Reclamante não 

esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou conhecimento da 

restrição, limitando-se a ventilar apenas considerações genéricas. Reza o 

artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três 

anos: V – a pretensão de reparação civil; ”. Considerando que a presente 

demanda foi ajuizada apenas na data de 01/11/2019, ou seja, após o 

decurso do prazo prescricional trienal previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do 

Código Civil, bem como, não tendo o Postulante indicado de forma precisa 

qual foi a data em que tomou conhecimento das famigeradas 

negativações, adoto justamente a data de 24/07/2016 (data do 

apontamento mais “recente”) como sendo àquela em que o mesmo tomou 

conhecimento das restrições creditícias e, conseguintemente, contemplo o 

entendimento de que a pretensão indenizatória a título de danos morais, de 

fato, foi alcançada pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação supracitada, seguem abaixo colacionadas, por analogia, 

algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – 

ART. 206, V, CC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional 

quinquenal do CDC somente se aplica nas hipóteses de responsabilidade 

de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. No caso de 

inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, trata-se de relação 

extracontratual e, portanto, aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, 

do CC. Sentença que reconheceu a prescrição não merece reparos. 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08250903720188120001 MS 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 
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FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão do Reclamante se encontra prescrita (tanto é 

que, em sede de impugnação, o consumidor não ventilou nenhuma 

consideração para confrontar a prejudicial de mérito arguida pela 

Reclamada), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

com amparo nos artigos 487, II, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 

RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM 

A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015948-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDI SANTANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015948-15.2019.8.11.0002 Reclamante: Cidi Santana da Cruz 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, tenha postulado 

pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 

tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Das preliminares: - Da juntada do extrato original da negativação 

expedida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que o comprovante de restrição acostado aos 

autos, por se tratar de um documento obtido virtualmente, não reflete a 

veracidade das informações apresentadas. Desta forma, a 

Concessionária Ré ventilou que, caso não seja apresentado um extrato de 

negativação emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local, a presente demanda 

deve ser julgada improcedente por ausência de provas. Em que pesem os 

argumentos apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos não 

comportam acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - 

Da incompetência ratio territorial: Ainda como matéria preliminar, a 

Reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou nenhuma prova 

de que possui domicílio nesta jurisdição, haja vista que o comprovante de 

residência anexo à inicial se encontra em nome de um terceiro. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou pela extinção do 

feito e, caso não seja este o entendimento do juízo, para que o Reclamante 

fosse intimado a apresentar um comprovante de residência em seu próprio 

nome. Inobstante as considerações ventiladas pela Reclamada, tenho que 

as mesmas devem ser refutadas. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, 

considerando que a Concessionária de Energia Ré possui uma 

subestação nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça 

este juízo de apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar promover 

a abertura de um crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

123,26. No entanto, o Autor informou que desconhece o referido débito, 

bem como, que nunca contratou os serviços da Concessionária de 

Energia e ainda, que sempre morou na residência de seus genitores. Por 

entender que foi negativado indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada esclareceu que o débito alegado desconhecido pelo 

Reclamante se trata de uma pendência financeira referente à Unidade 

Consumidora nº 6/358594-0, da qual o consumidor figura como titular. A 

Ré defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Demandante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de 

se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Concessionária Ré 

pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve sucesso em 

comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória perseguida pelo Demandante (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil). No intuito de comprovar a existência de vínculo com o 

Reclamante (referente à suposta titularidade da UC nº 6/358594-0, cujo 

endereço destoa daquele indicado no preâmbulo da inicial), a Reclamada 

limitou-se em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, quedando-se inerte em anexar aos autos documentos aptos a 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Data máxima vênia 

às considerações defensivas, tenho que, por se tratarem de provas de 

cunho totalmente unilateral, o mero “print” de algumas telas capturadas do 

sistema interno da Concessionária Ré não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a 

legitimidade da pendência que está sendo debatida na presente lide, a 

qual, registra-se, motivou a inclusão indevida do nome do consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de respaldar a 

fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - 
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DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Consigna-se que o consumidor é a parte vulnerável em uma 

relação de consumo (artigo 4º, I, do CDC) e, em decorrência dessa 

condição, bem como, em respeito a inversão do ônus da prova concedida 

por este juízo e ainda, o fato da Concessionária Ré possuir maiores 

condições técnicas e financeiras, entendo que a Reclamada detinha a 

incumbência de apresentar provas passíveis de retirar a credibilidade da 

inicial. Ainda que tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre 

ressaltar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação consumerista (ou seja, na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Concessionária Ré assume todos os riscos do seu negócio, razão pela 

qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de seus serviços e, 

consequentemente, evitar que consumidores como o Reclamante fossem 

prejudicados. Tenho convicção de que o procedimento de contratação 

adotado pela Reclamada é falho, pois, a empresa não só deixou de 

formalizar o requerimento de solicitação dos serviços de energia por meio 

da assinatura de um instrumento contratual (tanto é que, segundo consta 

da Ficha Cadastral anexa ao ID nº 26690945, está expressamente 

registrada a informação “SEM CONTRATO”), como também, não 

armazenou em seu banco de dados a cópia dos documentos pessoais 

que, em tese, deveriam ter sido exigidos no momento da suposta 

contratação e ainda, não apresentou nenhum “Termo de Confissão de 

Dívidas” (devidamente assinado pelo consumidor) ou eventuais arquivos 

de áudio no intuito de demonstrar que a parte Autora possuía o prévio 

conhecimento acerca da existência de alguma dívida em seu nome. 

Portanto, não tendo sido apresentados quaisquer documentos aptos a 

comprovar que o Reclamante realmente solicitou a contratação dos 

serviços, bem como, que o mesmo era o beneficiário do fornecimento de 

energia, tenho que a anotação creditícia submetida à apreciação deste 

juízo se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), devendo a 

Reclamada ser compelida em promover o cancelamento da pendência que 

subsiste em seus sistemas e ainda, providenciar a baixa definitiva da 

anotação que está maculando o nome do consumidor. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

do Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

parte Autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante pode ser facilmente 

verificado no comprovante de negativação que instruiu a inicial, o referido 

documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SCP ou SERASA), o que, por 

sua vez, compromete a idoneidade da referida prova, especialmente por 

subsistir a possibilidade de a mesma ter sido convenientemente editada 

(no intuito de, por exemplo, ocultar eventuais registros adicionais), 

segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa responsável pela 

consulta. De suma importância registrar ainda que, o comprovante 

supracitado não se prestou nem mesmo em indicar qual a data em que o 

apontamento restritivo foi efetivado (o que, consigna-se, diante da 

inexistência de relação contratual, compromete a liquidação de eventual 

montante condenatório, nos termos da Súmula 54 do STJ), limitando-se a 

fazer menção apenas à data correspondente ao vencimento da pendência 

(“Data da Ocorrência”), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Por derradeiro, registra-se que o 

Reclamante assumiu conscientemente o risco de distribuir a presente lide 

sem providenciar previamente um documento diretamente no balcão de 

qualquer Órgão de Proteção ao Crédito e ainda, nem mesmo em sede de 

impugnação se dignou em fazê-lo (vindo a defender equivocadamente a 

ideia de que a anotação foi efetivada na data de 14/11/2014), motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Por fim, DEFIRO em favor da parte Reclamante os 

benefícios da gratuidade da justiça (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013891-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013891-24.2019.8.11.0002 Reclamante: Marlene Maria 

Pereira Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra no 

comércio local, tomou conhecimento de que havia sido negativada a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 870,67. No entanto, a Autora 

informou que desconhece a dívida que lhe está sendo cobrada, bem 

como, que não tem débito algum com a instituição financeira. Por entender 

que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, o Reclamado sustentou meritoriamente a existência 

de relação jurídica entre as partes, bem como, defendeu a legitimidade do 

débito debatido nos autos, pois, apesar de ter contraído pendências 

mediante a utilização do serviço de cartão de crédito, a Reclamante não 

honrou os pagamentos que se faziam necessários. Por entender que não 

se fazem presentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade 

civil, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo 

o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo contratual entre as partes, entendo que os documentos 

protocolizados com a contestação retiraram totalmente a credibilidade da 

explanação inicial. No que se refere à relação jurídica estabelecida entre 

os litigantes, tenho que a mesma restou comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 
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documentos, dentre eles uma “Proposta de Adesão” (assinada), bem 

como, a “Cédula de Identidade” pertencente à consumidora e ainda, 

algumas faturas de cobrança. Ademais, registra-se que a assinatura 

lançada no referido instrumento contratual guarda notória similitude com 

àquelas exaradas nos documentos anexos à exordial e ainda, a “Cédula 

de Identidade” apresentada pela instituição financeira trata-se exatamente 

do mesmo documento que instruiu a inicial, motivo pelo qual, entendo que 

não subsistem motivos para duvidar da lisura do vínculo anteriormente 

firmado entre as partes. Como se não bastasse, extrai-se das faturas 

protocolizadas junto à defesa que, o serviço de cartão de crédito não só 

foi abundantemente utilizado, como também, foram efetuados pagamentos 

de várias faturas, o que, definitivamente, não condiz com o 

comportamento de um fraudador. Já no que diz respeito à origem da dívida 

debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi igualmente 

esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas 

anexas à defesa, a parte Autora deixou de honrar os pagamentos que se 

faziam necessários a partir da fatura correspondente ao mês 02/2019, 

razão pela qual, tenho que restou justificada a inserção de seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Após o protocolo da contestação, 

entendo que cabia à Reclamante rechaçar de forma específica todos os 

argumentos e documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do 

qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada 

nos autos, entendo que foram ventiladas apenas considerações 

genéricas, pois, além de não ter indicado pontualmente nenhum vestígio de 

fraude na assinatura lançada na Proposta de Adesão, a Reclamante não 

refutou o fato de ter sido apresentado justamente o mesmo documento de 

identificação pessoal anexo à petição inaugural ou ainda, de terem sido 

realizados pagamentos de várias faturas. In casu, restando 

documentalmente comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as 

partes, bem como, a origem da dívida motivadora do apontamento creditício 

e ainda, não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer 

comprovante indicando a devida contraprestação pelo serviço 

contratado/usufruído, entendo que a anotação restritiva debatida nesta 

lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do Reclamado, 

não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 

3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito 

(art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um julgado proveniente 

do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos 

morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em R$ 

10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual, documento de 

identificação pessoal da cliente e faturas), possivelmente seria condenado 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte 

Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013757-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIONOR MOURA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013757-94.2019.8.11.0002 Reclamante: Leodionor Moura 

Borges Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, verifico inicialmente a necessidade de tecer algumas 

considerações acerca da ausência injustificada do Reclamante em 

audiência conciliatória (ID nº 25641868). Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, alguns dias 

antes da realização da audiência de conciliação, o Reclamado anexou sua 

defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos a comprovar 

o vínculo existente com o Demandante, dentre eles: instrumento contratual 

e faturas de cobrança. A meu ver, tudo indica que, após tomar 
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conhecimento prévio das provas apresentadas pelo Reclamado, o 

Reclamante voluntariamente deixou de comparecer à sessão de 

conciliação realizada nos autos e o pior, até a presente data não 

apresentou nenhum argumento para tentar justificar a sua ausência. 

Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, cuja parte 

autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com contrato assinado), fazendo emergir o seu 

desrespeito com o Poder Judiciário, bem como, com a parte que foi citada 

para litigar em juízo. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade 

da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam 

petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação 

por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação ou 

ainda, deixam de comparecer com a parte autora nas audiências de 

conciliação. In casu, reitero que, de forma maliciosa, após a apresentação 

da contestação pelo Reclamado, o Reclamante deixou de comparecer à 

sessão de conciliação e ainda, não acostou nenhuma manifestação para 

justificar a sua ausência, motivo pelo qual, este juízo terá o mesmo rigor 

das situações que são objeto do Enunciado 90 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais). Por essas razões, ante a evidente 

litigância de má-fé por parte do Reclamante, deixo de extinguir a ação pela 

contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Da preliminar: - Da falta do interesse de agir e da ausência da 

pretensão resistida: Preliminarmente, o Reclamado alegou que o 

Reclamante não comprovou nos autos que a sua pretensão chegou a ser 

resistida pela financeira, condição esta que entende ser essencial para 

formação da lide. Desta forma, por entender que a parte Autora não 

possui interesse de agir, o Reclamado postulou para que o processo 

fosse extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às considerações 

acima mencionadas, entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu 

ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar 

útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha 

sido provocado na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao tentar realizar uma compra, tomou conhecimento de que havia sido 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 78,98. O Autor relatou 

que, apesar de ter contatado a instituição financeira, não logrou êxito em 

solucionar o problema administrativamente. Por entender que foi 

negativado indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a 

regularidade do vínculo entre as partes (decorrente da contratação do 

serviço de cartão de crédito), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credor, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, convém alvitrar ao 

Reclamante que, embora se trate de um direito básico inerente a pessoa 

do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não 

pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na exordial. Nesse sentido, 

segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência contemplada pelo 

TJRS: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. PLEITO 

DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. MOTOSSERRA. VÍCIO NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA CAPAZ DE AFASTAR O 

LAUDO APRESENTADO PELA RE. A INVERSAO DO ONUS DA PROVA 

NÃO É ABSOLUTA, E O CONSUMIDOR TEM QUE FAZER PROVA MINIMA 

DO DIREITO INVOCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007549967 RS, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta 

Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Primeiramente, no que se refere à relação 

jurídica anteriormente estabelecida entre os litigantes, embora não tenha 

sido expressamente negada pelo Reclamante, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles uma 

“Proposta de Adesão” (assinada) e ainda, algumas faturas de cobrança. 

Ademais, registra-se que a assinatura lançada no referido instrumento 

contratual guarda notória similitude com àquelas exaradas nos 

documentos anexos à exordial, tanto é que não foi minimamente 

impugnada pelo Demandante, motivo pelo qual, entendo que não subsistem 

motivos para duvidar da lisura do vínculo anteriormente firmado entre as 

partes. Como se não bastasse, extrai-se das faturas protocolizadas junto 

à defesa que o serviço de cartão de crédito não só foi abundantemente 

utilizado, como também, foram efetuados pagamentos de várias faturas, o 

que, definitivamente, não condiz com o comportamento de um fraudador. 

Já no que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, 

entendo que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nas faturas anexas à defesa, a parte Autora deixou 

de honrar os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês 06/2019, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo que cabia ao Autor 

rechaçar de forma específica todos os argumentos e documentos 

apresentados pelo Reclamado, ônus este do qual não se desincumbiu, 

pois, consoante alhures mencionado, não só deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, como também, não apresentou nenhuma 

justificativa para sua ausência. In casu, restando incontroverso o vínculo 

outrora estabelecido entre as partes, bem como, devidamente comprovada 

a origem da dívida debatida nos autos e ainda, não tendo sido apresentado 

pelo Reclamante qualquer comprovante indicando a devida 

contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação creditícia questionada pelo consumidor refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credor do Reclamado, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como imputar à financeira a prática de qualquer ato ilícito (art. 

188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação acima 

mencionada, segue transcrito, por analogia, um julgado proveniente do 

TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos 

morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em R$ 

10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamante não obteve 

sucesso em apresentar provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (em flagrante desrespeito ao artigo 373, I, do 

CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão rechaçar os pedidos iniciais. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo 

probatório apresentado pelo Reclamado e ainda, o fato de o Reclamante 

voluntariamente ter deixado de comparecer à sessão conciliatória após ter 

tomado conhecimento prévio dos documentos apresentados pela 

instituição financeira, entendo ser evidente que a presente demanda foi 

ajuizada com a maliciosa finalidade de proporcionar vantagem indevida 

(artigo 80, III, do CPC/2015). Oportuno transcrever o que resta disposto 

pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A postura adotada pelo Postulante não só demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, como também, que a manifestação inaugural se 

encontra maculada pelo manto da má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 
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devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se o 

Reclamado não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumento 

contratual e faturas), possivelmente encorajaria a parte Autora a 

comparecer em audiência, bem como, poderia ser eventualmente 

condenado em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida, e 

no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO PILAR CORREA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011999-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Adriana do Pilar 

Correa Gonçalves Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da ausência de documento indispensável: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou que o comprovante de restrição apresentado pela 

Reclamante não possui robustez probatória, pois, trata-se de um 

documento extraído de uma página de internet. Desta forma, o Réu 

postulou para que a Autora fosse intimada para emendar a inicial, a fim de 

apresentar um documento obtido diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de o processo ser extinto sem a resolução 

do mérito. Não obstante a exposição acima mencionada, tenho que a 

mesma deve ser repelida. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar 

um crediário no comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

1.100,62. No entanto, a Autora afirmou que não possui débito algum com o 

Reclamado, bem como, que não foi previamente comunicada acerca do 

apontamento. Por entender que foi negativada indevidamente e ainda, que 

tal fato lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre 

as partes (decorrente da contratação do serviço de cartão de crédito), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credor, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Primeiramente, no 

que se refere à relação jurídica anteriormente estabelecida entre os 

litigantes, embora não tenha sido expressamente negada pela Reclamante, 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: instrumentos contratuais (“Proposta de Adesão” 

e “Proposta de Adesão Proteção Total”) devidamente assinados; 

documentos de identificação pessoal (“Cédula de Identidade” e “CPF”) 

pertencentes à parte Autora e ainda, algumas faturas de cobrança. 

Ademais, registra-se que as assinaturas lançadas nos referidos 

instrumentos contratuais guardam notória similitude com àquelas exaradas 

nos documentos anexos à exordial e no termo de audiência de 

conciliação, bem como, tais provas encontram-se devidamente 

fortalecidas pela apresentação dos documentos pessoais pertencentes à 

consumidora, motivo pelo qual, entendo que não subsistem motivos para 

duvidar da lisura do vínculo anteriormente firmado entre as partes. Como 

se não bastasse, extrai-se das faturas protocolizadas junto à defesa que 

o serviço de cartão de crédito não só foi abundantemente utilizado, como 

também, foram efetuados pagamentos de várias faturas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um fraudador. Já no 

que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo 

que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas anexas à defesa, a parte Autora deixou de honrar 

os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês 09/2018 (pois, até então, todos os pagamentos 

vinham sendo devidamente realizados), razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação da Reclamante de que não teria sido 

notificada premonitoriamente sobre a pendência que culminou com a sua 

inserção creditícia, consigno que não há como atribuir qualquer 

responsabilidade ao Reclamado, pois, segundo disposição contida na 

Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Após 

o protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante rechaçar de 

forma específica todos os argumentos e documentos apresentados pelo 

Reclamado, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, entendo que foram ventiladas 

considerações totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva, pois, além de não ter indicado pontualmente nenhum 

vestígio de fraude na assinatura lançada na Proposta de Adesão (o que, a 

meu ver, torna prescindível a realização de qualquer prova pericial), a 

Reclamante não refutou o fato de terem sido apresentadas as cópias de 

seus documentos pessoais (não chegando a demonstrar que os mesmos 

foram eventualmente extraviados) ou ainda, de terem sido realizados 

pagamentos de várias faturas. In casu, restando documentalmente 

comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as partes, bem como, a 

origem da dívida motivadora do apontamento creditício e ainda, não tendo 

sido apresentado pela Reclamante qualquer comprovante indicando a 

devida contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO 
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ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Verba 

indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. 

Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma 

desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. Réu que 

logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do 

débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral 

inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual, documentos de 

identificação pessoal da cliente e faturas), possivelmente seria condenado 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte 

Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser 

corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014027-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014027-21.2019.8.11.0002 Reclamante: Djanira Pereira 

Barros Reclamados: Banco Bradescard S/A. (1º Reclamado) e Casas 

Bahia Comercial Ltda. (2º Reclamado) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Da ilegitimidade passiva: Preliminarmente, ambos os 

Reclamados sustentaram a ilegitimidade passiva da empresa “Casas 

Bahia” (2ª Reclamada), pois, a responsabilidade pela comercialização dos 

cartões é unicamente do banco que, por sua vez, detém todas as 

informações cadastrais e financeiras da parte Autora. Com respaldo nos 

referidos argumentos, os Réus postularam para que, no tocante à 

empresa “Casas Bahia” (“Via Varejo”), o feito fosse extinto sem a 

resolução de seu mérito. Após refletir sobre as sucintas considerações 

acima mencionadas, tenho que as mesmas reivindicam a guarida 

jurisdicional. Não obstante a irrefutável parceria comercial entre os 

Reclamados, tenho que a 2ª Reclamada limitou-se a intermediar a 

contratação do serviço de cartão de crédito e ainda, não detém 

absolutamente nenhuma responsabilidade pelos descontos supostamente 

indevidos questionados pela Demandante. Segundo consta das alegações 

iniciais, o serviço de cartão de crédito foi contratado há mais de 05 anos 

e, somente a partir de novembro/2018 (conforme consta dos documentos 

que instruíram a exordial), passou a ser registrada a cobrança nominada 

como “Economia Premiável”. Outrossim, extrai-se dos esclarecimentos 

prestados pela instituição financeira (1ª Ré) que a chamada “Economia 

Premiável” trata-se de um título de capitalização, o que, definitivamente, 

não condiz com os produtos/serviços comercializados pelo 

estabelecimento comercial (2ª Ré). Ante o exposto, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva da 2ª Reclamada e, consequentemente, determino a 

sua exclusão dos presentes autos. - Da falta do interesse de agir e da 

ausência da pretensão resistida: Como matéria preliminar, o 1º Reclamado 

(Bradescard) alegou que a Reclamante não comprovou nos autos que a 

sua pretensão chegou a ser resistida pela financeira, condição esta que 

entende ser essencial para formação da lide. Desta forma, por entender 

que a parte Autora não possui interesse de agir, o Reclamado postulou 

para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Com a 

devida vênia às considerações acima mencionadas, entendo que as 

mesmas devem ser repelidas. A meu ver, haverá o interesse processual 

de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do 

direito do interessado, independentemente de qual venha a ser o 

pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda 

que o Reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa (até 

mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que vem 

sofrendo descontos provenientes de um plano que nunca foi contratado 

faz emergir não só o interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Em 

que pesem os argumentos apresentados pelo 1º Reclamado, entendo que 

os mesmos devem ser refutados, pois, considerando que os descontos 

supostamente indevidos passaram a ser realizados a partir de 

novembro/2018 (o que, reitero, pode ser facilmente observado nas faturas 

de cobrança protocolizadas nos presentes autos), bem como, o fato da 

presente demanda ter sido ajuizada em 03/10/2019, não subsistem 

dúvidas de que o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

V, do Código Civil foi devidamente respeitado. Ante o exposto, rejeito a 
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prejudicial de mérito arguida pelo 1º Reclamado. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que possui um cartão de crédito do 1º 

Reclamado (Bradescard), bem como, que o mesmo foi contratado no 

estabelecimento da 2ª Ré (Casas Bahia) há mais de 05 anos. A Autora 

relatou que, desde janeiro/2018, vem sendo descontado em suas faturas 

valores correspondentes a “Economia Premiável”, no entanto, informou 

nunca ter contratado o referido plano, motivo pelo qual, acredita que os 

referidos descontos são abusivos. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação (ID nº 25666609), no tocante ao mérito, o 1º Reclamado 

esclareceu que o “Economia Premiável” é um título de capitalização, bem 

como, que o mesmo possibilita a participação do contratante em vários 

sorteios (semanais, mensais, trimestrais e anuais) mediante o pagamento 

de valores a partir de R$ 20,00 e, no final, o dinheiro é restituído de forma 

corrigida. O 1º Réu sustentou que o referido título está cancelado desde 

15/04/2019, bem como, que não incorreu na prática de nenhum ato ilícito, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados ou valores a serem restituídos. Com amparo nos referidos 

argumentos, o 1º Réu pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo 

o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Em que pesem os 

esclarecimentos apresentados pela instituição financeira acerca do 

famigerado título “Economia Premiável”, tenho que a mesma não se dignou 

em apresentar nenhuma prova passível de demonstrar que a parte Autora 

chegou a anuir com a contratação, seja um instrumento contratual 

assinado ou ainda, eventual arquivo de áudio. Conforme pode ser 

facilmente observado na “Proposta de Emissão de Cartão” anexa à 

defesa, não há absolutamente nenhuma menção a qualquer título de 

capitalização e ainda, no campo destinado aos “Dados para Emissão de 

Cartão”, resta expressamente registrada a negativa de cobrança de 

qualquer serviço opcional. Logo, por corolário lógico, não tendo sido 

comprovada a contratação do título “Economia Premiável” pela Reclamante, 

entendo ser evidente não só a falha na prestação dos serviços, como 

também, a prática de um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) por parte do 

1º Reclamado, pois, vem promovendo descontos indevidos nas faturas de 

cobrança enviadas mensalmente à consumidora. Reza o artigo 42, 

parágrafo único, do CDC que: “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, 

entendo que se fazem concomitantemente presentes os requisitos da 

repetição do indébito, pois, a Reclamante não só foi cobrada 

indevidamente (valores decorrentes de um plano que não foi previamente 

contratado), como também, foi compelida a promover o pagamento 

(obviamente em excesso, se comparado ao débito mensalmente devido) 

do título de capitalização. Contudo, embora assista à Demandante o direito 

de obter a restituição de valores, revela-se necessário fazer algumas 

ressalvas. De forma diversa da exposição inaugural, os descontos 

indevidos passaram a ser realizados a partir de novembro/2018 (e não em 

janeiro/2018), o que, inclusive, encontra respaldo documental (faturas de 

cobrança). Ademais, registra-se que os descontos indevidos perduraram 

de novembro/2018 a março/2019, pois, em abril/2019, consoante 

esclarecimentos prestados pela instituição financeira, o título foi 

cancelado. A meu ver, não existem motivos para duvidar dos argumentos 

do 1º Réu, pois, conforme pode ser visualizado na fatura do mês de 

abril/2019 (a qual foi apresentada em sua íntegra na contestação), no 

referido mês já houve o cancelamento/estorno da cobrança. Destarte, 

considerando que no período de novembro/2018 a março/2019 foi 

descontada a importância total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), entendo que assiste à Demandante o direito de obter a restituição 

em dobro do montante de R$ 900,00 (novecentos reais). - Do dano moral: 

No que se refere à pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela 

parte Autora, entendo que a mesma não reivindica a guarida jurisdicional. 

Data máxima vênia à irresignação evidenciada pela Reclamante, entendo 

que a conduta perpetrada pela Reclamada se limitou apenas à uma 

cobrança indevida de valores, não tendo ocorrido nenhum outro 

desdobramento que pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à 

credibilidade ou a imagem da consumidora, como por exemplo, a sua 

negativação junto os órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, convém 

registrar que a Postulante não apresentou nenhuma prova de que chegou 

a formalizar alguma reclamação junto ao PROCON, o que, em tese, poderia 

ensejar o reconhecimento de eventual desvio produtivo. Tratando-se a 

matéria debatida nos presentes autos de uma simples cobrança de 

valores (não havendo sequer de se falar em efetivação de apontamento 

restritivo), bem como, considerando que o famigerado título de 

capitalização se encontra cancelado desde abril/2019 (o que, por sua vez, 

faz com que a pretensão obrigacional da Reclamante tenha perdido o seu 

objeto), tenho plena convicção de que a situação vivenciada pela 

Demandante não enseja o reconhecimento de qualquer reparação a título 

de danos imateriais, haja vista se tratar de um mero aborrecimento ínsito à 

própria vida em sociedade. Acerca do entendimento acima mencionado, 

seguem abaixo transcritas, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NÃO 

REITERADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

(...). (Procedimento do Juizado Especial Cível 160572220148110002/2016, 

Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, Julgado em 19/10/2016) ”. (Destaquei). “Apelação. Ação 

declaratória de inexigibilidade de débito, restituição de indébito e 

indenização por danos morais. Prestação de serviço de telefonia móvel - 

Cobrança indevida - Sentença de parcial procedência - Restituição em 

dobro dos valores pagos - Apelo do autor - Não configuração do dano 

moral - Mero aborrecimento, típico do cotidiano, que não gera direito à 

indenização por danos morais - Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-SP 10016188620168260297 SP 1001618-86.2016.8.26.0297, Relator: 

Maria Cristina de Almeida Bacarim, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, conforme 

alhures mencionado, reitero que o caso posto à jurisdição deste juízo 

refletiu apenas um mero dissabor, não constituindo, assim, lesão a 

qualquer direito inerente à personalidade da Reclamante, razão pela qual, 

não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais, sob 

pena de inegável banalização do nobre instituto. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da 

2ª Reclamada (“Casas Bahia”) e, consequentemente, com respaldo no 

artigo 485, VI, do CPC/2015, julgo o processo extinto sem a resolução do 

mérito. Ademais, rejeito as demais preliminares/prejudicial de mérito 

arguidas pelo 1º Reclamado e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

CONDENAR o 1º Réu ao pagamento de uma indenização a título de 

repetição do indébito à Reclamante no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a 

data do pagamento da 1ª fatura (novembro/2018) com registros da 

cobrança indevida (05/11/2018), não havendo de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014709-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALI RAIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1014709-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Nathali Raiane 

Fernandes da Silva Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da ausência de condição da 

ação e da falta de interesse de agir: Preliminarmente, o Reclamado alegou 

que a Reclamante não comprovou nos autos que a sua pretensão chegou 

a ser resistida pela financeira, condição esta que entende ser essencial 

para formação da lide. Desta forma, por entender que a parte Autora não 

possui interesse de agir, o Reclamado postulou para que o processo 

fosse extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às considerações 

acima mencionadas, entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu 

ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar 

útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha 

sido provocado na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da inépcia da petição inicial: Ainda como preliminar, o 

Reclamado sustentou que o comprovante de restrição apresentado pela 

Reclamante não é originário dos órgãos de proteção, o que impossibilita a 

constatação de sua veracidade. Desta forma, o Reclamado postulou pelo 

indeferimento dos pedidos iniciais e, consequentemente, pela extinção do 

processo sem a resolução do mérito. Em que pesem os argumentos 

apresentados pelo Reclamado, tenho que os mesmos não comportam 

acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Além disso, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses 

passíveis de ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 588,49. No entanto, a Autora alegou que 

desconhece a pendência que lhe está sendo cobrada, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado reiterou que não houve 

pretensão resistida por parte da instituição financeira, bem como, que o 

problema da Reclamante poderia ter sido solucionado administrativamente 

e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório anexado aos autos, 

entendo que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (em patente desrespeito ao que preconiza o artigo 373, II, do 

CPC/2015). Data máxima vênia à contestação protocolada nos autos, 

entendo que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, o Reclamado não ventilou nenhuma 

consideração acerca da regularidade do vínculo entre as partes, tanto é 

que não foi apresentada a cópia de nenhum instrumento contratual 

(relacionado à abertura de uma conta corrente ou à contratação do 

serviço de cartão de crédito) ou ainda, eventual arquivo de áudio. 

Ademais, registra-se que não foram colacionadas ao corpo da defesa 

telas sistêmicas, não foram apresentados extratos de movimentação 

financeira, faturas de cobrança, termo de confissão de dívida, enfim, o 

Reclamado não se dignou em apresentar qualquer prova visando 

esclarecer, ainda que minimamente, a origem da dívida questionada pela 

parte Autora. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto para amparar 

os genéricos argumentos exarados na contestação, entendo que a tese 

defensiva não detém nenhuma credibilidade, pois, resta mais do que 

evidente a falha na prestação dos serviços por parte da instituição 

financeira. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

instituição financeira Ré assume todos os riscos do seu negócio, motivo 

pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se 

fizessem necessárias para formalizar a contratação dos seus serviços e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual 

seja, fraude na contratação de serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pela instituição financeira (a qual, 

reitera-se, deve sempre zelar pela segurança na contratação de 

quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade do 

Reclamado. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, tampouco 

esclarecida qual a origem da dívida debatida nos autos, entendo que tanto 

a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento da Reclamante 

se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o 

Reclamado deve ser civilmente responsabilizado por todo o infortúnio 

vivenciado pela consumidora. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA QUE 

O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO 

CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO 

AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU CAUSA DE EXCLUSÃO DE 

RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
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SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 §§ 1º 2º E 11 DO 

CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00109356520178190207, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que 

a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente 

consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos 

termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver 

negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o fato de não existir nenhum apontamento adicional em 

nome da Reclamante e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DECLARAR a inexigibilidade da dívida debatida nos 

presentes autos, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para promover a 

baixa definitiva da anotação creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao 

pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação 

do apontamento restritivo (28/12/2018). Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014054-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1014054-04.2019.8.11.0002 Reclamante: Mário Márcio Pereira 

da Silva Reclamado: Banco Bradesco Cartões S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da ausência de condição da ação e da falta de 

interesse de agir: Preliminarmente, o Reclamado alegou que o Reclamante 

não comprovou nos autos que a sua pretensão chegou a ser resistida 

pela financeira, condição esta que entende ser essencial para formação 

da lide. Desta forma, por entender que a parte Autora não possui 

interesse de agir, o Reclamado postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às considerações acima 

mencionadas, entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha sido provocado 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que o seu nome está maculado indevidamente 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir não só o interesse, 

como também, a sua legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo 

(artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inépcia da petição inicial: Ainda como preliminar, o Reclamado sustentou 

que o comprovante de restrição apresentado pelo Reclamante não é 

originário dos órgãos de proteção, o que impossibilita a constatação de 

sua veracidade. Desta forma, o Reclamado postulou pelo indeferimento 

dos pedidos iniciais e, consequentemente, pela extinção do processo sem 

a resolução do mérito. Em que pesem os argumentos apresentados pelo 

Reclamado, tenho que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, 

os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Além 

disso, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de 

ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que, ao tentar obter uma aprovação cadastral, tomou 

conhecimento de que o seu nome se encontrava negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência de uma dívida representada pelo valor de R$ 

1.061,01. No entanto, o Autor alegou ter aderido a um acordo que lhe foi 

proposto pelo Réu, bem como, que assumiu o compromisso de promover o 

pagamento de uma entrada de R$ 102,00 e ainda, 23 parcelas de R$ 

99,16. O Postulante relatou que não só promoveu o pagamento da entrada 

(em agosto/2019), como também, da parcela correspondente ao mês 

09/2019, estando adimplente perante a instituição financeira. Por entender 

que a manutenção do seu nome nos órgãos restritivos é ilegítima e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado reiterou algumas 

considerações acerca da ausência de pretensão resistida, bem como, 

sustentou que o problema poderia ter sido solucionado 

administrativamente e ainda, que devido a ausência de provas, inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. Extrai-se 

da decisão vinculada ao ID nº 24619571 que, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da 
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prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que o Reclamado não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais (estando em patente dissonância 

com o artigo 373, II, do CPC/2015). In casu, não subsistem dúvidas de que, 

à época da efetivação do apontamento, o Reclamante possuía uma dívida 

com a instituição financeira, tanto é que o próprio consumidor reconhece 

tal fato em sua narrativa. No entanto, da exegese dos documentos que 

instruíram a petição inicial, restou devidamente comprovado que o 

Reclamante não só aderiu a uma proposta de acordo que lhe foi 

apresentada pela financeira, como também, já iniciou os pagamentos que 

se fazem necessários (parcelas correspondentes a agosto e 

setembro/2019), estando aparentemente em situação de adimplência (pois, 

tal fato não foi minimamente refutado em sede de contestação). Embora a 

anotação restritiva outrora efetivada em detrimento do Reclamante tenha 

se revelado devida (fruto do exercício regular do direito de credor do 

banco), o fato é que, após o consumidor ter providenciado o pagamento 

da 1ª parcela do acordo (ou seja, 08/08/2019), o Reclamado detinha o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para promover o devido cancelamento da 

restrição. A fim de respaldar as considerações supracitadas, oportuno 

transcrever o que resta disposto na Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao 

credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro 

de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao 

caso em comento, bem como, considerando que na data de 09/09/2019 

(vide comprovante de restrição protocolado com a exordial) o nome do 

Reclamante permanecia maculado por uma pendência que, reitero, não só 

foi objeto de acordo, como também, está sendo regularmente amortizada, 

entendo que a manutenção da inserção restritiva por parte da instituição 

financeira refletiu não só uma falha na prestação dos seus serviços, 

como também, a prática de um reprovável ato ilícito em detrimento do 

Reclamante (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, tenho que o 

Reclamado deve ser responsabilizado pelos infortúnios vivenciados pelo 

consumidor. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante fossem 

prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o Reclamante, mesmo tendo anuído com o acordo que lhe foi 

proposto, bem como, tendo iniciado pontualmente os pagamentos 

necessários, ainda assim teve o seu nome mantido indevidamente perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de corroborar a 

fundamentação acima mencionada, segue destacado, por analogia, um 

julgado contemplado pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. I. A manutenção da inscrição 

do nome do autor no cadastro de inadimplentes após o prazo previsto na 

Súmula 548 do STJ caracteriza falha na prestação de serviços capaz de 

causar danos à esfera moral, impondo-se a condenação do réu ao 

pagamento de indenização. (...). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078648615, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

13/09/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição/manutenção 

indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, 

aquele que dispensa a sua comprovação. Acerca do tema, tempestivo 

fazer menção a um julgado proveniente pelo TJSC: “CIVIL. INDEVIDA 

MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS O PAGAMENTO DA 

DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR 

CONFORME AOS PARÂMETROS DESTA 7ª TURMA DE RECURSOS. 

RECURSO IMPROVIDO. Efetuado o pagamento da dívida vencida, o credor 

tem o prazo de cinco dias úteis para excluir a correspondente restrição 

creditícia (Súmula 548 do STJ), sob pena de configuração de dano moral in 

re ipsa.  (TJ-SC -  RI:  03000437220168240125 I tapema 

0300043-72.2016.8.24.0125, Relator: Cláudio Barbosa Fontes Filho, Data 

de Julgamento: 18/09/2017, Sétima Turma de Recursos - Itajaí).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar a 

fundamentação supra, segue transcrito, por analogia, um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida motivadora do apontamento, o fato de não existir nenhuma anotação 

adicional em face do Reclamante e ainda, a fim de evitar o enriquecimento 

indevido do mesmo, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DECLARAR a inexistência do débito motivador do 

apontamento restritivo, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para 

promover o cancelamento da inserção creditícia debatida nos presentes 

autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização 

por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do 

Código Civil). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24619571. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015935-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARILZA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015935-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Marilza Nunes de 

Arruda Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar um crediário no 

comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 797,40. No entanto, a 

Autora afirmou que não possui débito algum com o Reclamado, bem como, 

que não foi previamente comunicada acerca do apontamento. Por 

entender que foi negativada indevidamente e ainda, que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou a existência de relação jurídica entre as partes 

(decorrente da contratação do serviço de cartão de crédito), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credor, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Primeiramente, no 

que se refere à relação jurídica anteriormente estabelecida entre os 

litigantes, embora não tenha sido expressamente negada pela Reclamante, 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: instrumento contratual (“Proposta de Adesão”) 

devidamente assinado; documento de identificação pessoal (“Cédula de 

Identidade”) pertencente à parte Autora e ainda, algumas faturas de 

cobrança. Ademais, registra-se que a assinatura lançada no referido 

instrumento contratual guarda notória similitude com àquelas exaradas nos 

documentos anexos à exordial e no termo de audiência de conciliação, 

bem como, tal prova encontra-se devidamente fortalecida pela 

apresentação da mesma Cédula de Identidade que instruiu a petição inicial, 

motivo pelo qual, entendo que não subsistem motivos para duvidar da 

lisura do vínculo anteriormente firmado entre as partes. Como se não 

bastasse, extrai-se das faturas protocolizadas junto à defesa que o 

serviço de cartão de crédito não só foi utilizado, como também, foram 

efetuados pagamentos de algumas faturas, o que, definitivamente, não 

condiz com o comportamento de um fraudador. Já no que diz respeito à 

origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas 

faturas anexas à defesa, a parte Autora deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários a partir da fatura correspondente ao mês 

08/2017 (pois, até então, todos os pagamentos vinham sendo devidamente 

realizados), razão pela qual, tenho que restou justificada a inserção de 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação 

da Reclamante de que não teria sido notificada premonitoriamente sobre a 

pendência que culminou com a sua inserção creditícia, consigno que não 

há como atribuir qualquer responsabilidade ao Reclamado, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Após o protocolo da contestação, entendo que 

cabia à Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

entendo que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva, pois, além de não ter 

indicado pontualmente nenhum vestígio de fraude na assinatura lançada 

na Proposta de Adesão (o que, a meu ver, torna prescindível a realização 

de qualquer prova pericial), a Reclamante não refutou o fato de ter sido 

apresentada a cópia de seu documento de identificação pessoal (não 

chegando a demonstrar que o mesmo foi eventualmente extraviado) ou 

ainda, de terem sido realizados pagamentos de algumas faturas. In casu, 

restando documentalmente comprovado o vínculo outrora estabelecido 

entre as partes, bem como, a origem da dívida motivadora do apontamento 

creditício e ainda, não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer 

comprovante indicando a devida contraprestação pelo serviço 

contratado/usufruído, entendo que a anotação restritiva debatida nesta 

lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do Reclamado, 

não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 

3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito 

(art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um julgado proveniente 

do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos 

morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em R$ 

10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual, documento de 

identificação pessoal da cliente e faturas), possivelmente seria condenado 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte 

Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 
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presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013149-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE ELIANE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013149-96.2019.8.11.0002 Reclamante: Jucinete Eliane de 

Pinho Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 1.718,89. No entanto, a Autora 

informou que desconhece a pendência que lhe está sendo cobrada, 

motivo pelo qual, acredita que foi negativada indevidamente. Por entender 

que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado sustentou meritoriamente a existência de 

relação jurídica entre as partes (decorrente da contratação do serviço de 

cartão de crédito), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credor, motivo 

pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, o Reclamado postulou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, 

tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Extrai-se da exposição inicial que, segundo a Reclamante, a parte Ré teria 

atuado com desídia na verificação da autenticidade dos documentos que 

lhe foram apresentados por terceiro, ou seja, tentando induzir este juízo a 

acreditar que a mesma teria sido vítima de uma fraude. Contudo, no que se 

refere à relação jurídica anteriormente estabelecida entre os litigantes, 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: instrumento contratual (“Proposta de Adesão”) 

devidamente assinado; documentos de identificação pessoal (“Cédula de 

Identidade” e “CPF”) pertencente à parte Autora e ainda, algumas faturas 

de cobrança. Ademais, registra-se que a assinatura lançada no referido 

instrumento contratual guarda notória similitude com àquelas exaradas nos 

documentos anexos à exordial e no termo de audiência de conciliação, 

bem como, tal prova encontra-se devidamente fortalecida pelos 

documentos de identificação pessoal (pertencentes à consumidora) 

apresentados à financeira no momento da contratação, motivo pelo qual, 

entendo que não subsistem motivos para duvidar da lisura do vínculo 

anteriormente firmado entre as partes. Como se não bastasse, extrai-se 

das faturas protocolizadas junto à defesa que o serviço de cartão de 

crédito não só foi utilizado, como também, foram efetuados pagamentos de 

algumas faturas, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento 

de um fraudador. Já no que diz respeito à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma foi igualmente esclarecida. 

Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas anexas à defesa, a 

parte Autora deixou de honrar integralmente o pagamento que se fazia 

necessário a partir da fatura correspondente ao mês 01/2019, razão pela 

qual, tenho que restou justificada a inserção de seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo 

que cabia à Reclamante rechaçar de forma específica todos os 

argumentos e documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do 

qual não se desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar a impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência 

tácita com toda a tese defensiva. In casu, restando documentalmente 

comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as partes, bem como, a 

origem da dívida motivadora do apontamento creditício e ainda, não tendo 

sido apresentado pela Reclamante qualquer comprovante indicando a 

devida contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Verba 

indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. 

Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma 

desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. Réu que 

logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do 

débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral 

inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado e ainda, o fato de não ter sido protocolada a impugnação, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do 

vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A explanação apresentada pela parte Postulante demonstrou uma atitude 

de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se o 

Reclamado não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumento 

contratual, documentos de identificação pessoal da cliente e faturas), 

possivelmente seria condenado em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem 

como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove 
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por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida 

até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 16 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015786-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015786-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernando de Souza 

Xavier Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do indeferimento da inicial: Preliminarmente, o Reclamado 

sustentou que, pelos documentos anexados aos autos, não há prova 

segura acerca da quantidade de restrições comerciais existentes em 

nome do Reclamante. Desta forma, por entender que a petição inicial não 

foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, o 

Reclamado postulou pelo indeferimento da manifestação e, 

conseguintemente, para que o feito fosse extinto sem a resolução do 

mérito. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Reclamado, 

tenho que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Além 

disso, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de 

ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta do interesse de agir e da 

ausência de pretensão resistida: Ainda como preliminar, o Reclamado 

alegou que o Reclamante não comprovou nos autos que a sua pretensão 

chegou a ser resistida pela financeira, condição esta que entende ser 

essencial para formação da lide. Desta forma, por entender que a parte 

Autora não possui interesse de agir, o Reclamado postulou para que o 

processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às 

considerações acima mencionadas, entendo que as mesmas devem ser 

igualmente repelidas. A meu ver, haverá o interesse processual de agir 

quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito 

do interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda que o 

Reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa (até mesmo 

porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer 

demanda), o fato de o Reclamante ter sustentado que foi negativado 

indevidamente faz emergir não só o interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar um crediário no comércio 

local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 356,51. No entanto, o Autor afirmou 

que não possui débito algum com a instituição financeira, motivo pelo qual, 

entende que tanto a cobrança quanto a restrição creditícia são totalmente 

indevidas. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou que a parte Autora possui um débito com a 

instituição financeira, bem como, que não é admissível que o consumidor 

pretenda receber uma indenização pelo fato de ter sido mantido no rol dos 

inadimplentes. Por entender que inexistem danos morais a serem 

indenizados, até porque o Reclamante possui uma restrição preexistente, 

o Reclamado postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório anexado aos autos, entendo que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (em patente 

desrespeito ao que preconiza o artigo 373, II, do CPC/2015). Data máxima 

vênia à contestação protocolada nos autos, entendo que a referida 

manifestação não passa de um compêndio de alegações genéricas, pois, 

o Reclamado não ventilou nenhuma consideração acerca da regularidade 

do vínculo entre as partes, tanto é que não foi apresentada a cópia de 

nenhum instrumento contratual (relacionado à contratação do serviço de 

cartão de crédito) ou ainda, eventual arquivo de áudio. Ademais, 

registra-se que não foram colacionadas ao corpo da defesa telas 

sistêmicas, não foram apresentadas faturas de cobrança, termo de 

confissão de dívida, enfim, o Reclamado não se dignou em apresentar 

qualquer prova visando esclarecer/comprovar, ainda que minimamente, a 

origem da dívida questionada pela parte Autora. Logo, em não havendo 

nenhum subsídio apto para amparar os genéricos argumentos exarados 

na contestação, entendo que a tese defensiva não detém nenhuma 

credibilidade, pois, resta mais do que evidente a falha na prestação dos 

serviços por parte da instituição financeira. Em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a instituição financeira Ré assume 

todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado 

todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

formalizar a contratação dos seus serviços e, consequentemente, evitar 

que consumidores como o Reclamante viessem a ser prejudicados. 

Consigna-se que a matéria debatida nos autos não é estranha às 

atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela instituição financeira (a 

qual, reitera-se, deve sempre zelar pela segurança na contratação de 

quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade do 

Reclamado. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, tampouco 

esclarecida qual a origem da dívida debatida nos autos, entendo que tanto 
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a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento da Reclamante 

se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o 

Reclamado deve ser civilmente responsabilizado por todo o infortúnio 

vivenciado pelo consumidor. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA QUE 

O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO 

CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO 

AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU CAUSA DE EXCLUSÃO DE 

RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 §§ 1º 2º E 11 DO 

CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00109356520178190207, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que 

a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente 

consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos 

termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver 

negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que tange a existência de outra negativação em nome do 

Reclamante, conforme pode ser facilmente visualizado no comprovante de 

restrição anexo à inicial. Embora o apontamento adicional seja preexistente 

ao que está sendo debatido na presente demanda, uma pesquisa prévia 

do CPF do Reclamante junto ao sistema PJE evidenciou que a mencionada 

inserção está sendo debatida nos autos do processo nº 

1015782-80.2019.8.11.0002, o que, a meu ver, afasta a incidência da 

súmula 385 do STJ. Todavia, o fato é que a inscrição adicional não pode 

ser simplesmente ignorada, pois, detém importância para fins de fixação 

do quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, o fato de existir outra anotação em nome do Reclamante (a qual, 

está sendo igualmente debatida na esfera judicial) e ainda, a fim de evitar 

o locupletamento indevido do mesmo, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade da 

dívida debatida nos presentes autos, bem como, DETERMINAR ao 

Reclamado para promover a baixa definitiva da anotação creditícia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (09/08/2018). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 16 de dezembro 

de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015992-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY MARIA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1015992-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Gabrielly Maria de 

Oliveira Costa Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da ausência de condição da ação – Da falta de interesse de 

agir: Preliminarmente, o Reclamado alegou que a Reclamante não 

comprovou nos autos que a sua pretensão chegou a ser resistida pela 

financeira, condição esta que entende ser essencial para formação da 

lide. Desta forma, por entender que a parte Autora não possui interesse 

de agir, o Reclamado postulou para que o processo fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Não obstante às considerações acima mencionadas, 

entendo que as mesmas devem ser igualmente repelidas. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha sido provocado 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 
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pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial 

que teve o nome negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

430,09. No entanto, a Autora informou que desconhece a pendência que 

lhe está sendo cobrada, motivo pelo qual, acredita que foi negativada 

indevidamente. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado esclareceu que a parte Autora é titular de um cartão de crédito 

“Casas Bahia Visa Internacional”, bem como, que apesar de ter usufruído 

do serviço (mediante a realização de compras), deixou de realizar os 

pagamentos que se faziam necessários. O Réu defendeu que, diante do 

inadimplemento da Reclamante, apenas exerceu o seu regular direito de 

credor, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Extrai-se da exposição inicial que, segundo a Reclamante, a parte Ré teria 

atuado com desídia na verificação da autenticidade dos documentos que 

lhe foram apresentados por terceiro, ou seja, tentando induzir este juízo a 

acreditar que a mesma teria sido vítima de uma fraude. Contudo, no que se 

refere à relação jurídica anteriormente estabelecida entre os litigantes, 

tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, o Reclamado 

foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de esclarecedores 

documentos, quais sejam a “Proposta de Emissão de Cartão” (devidamente 

assinada) e ainda, algumas faturas de cobrança; Ademais, registra-se 

que a assinatura lançada no referido instrumento contratual guarda notória 

similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à exordial e no 

termo de audiência de conciliação, motivo pelo qual, entendo ser 

prescindível a realização de qualquer prova de cunho pericial. Já no que 

diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que 

a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas anexas à defesa, embora o serviço de cartão de 

crédito tivesse sido devidamente usufruído, a parte Autora deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários, razão pela qual, tenho 

que restou justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo que cabia 

à Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade defensiva, pois, apesar de ter defendido a 

necessidade de ser realizada uma perícia no contrato apresentado pela 

financeira, a Demandante não apontou, ainda que de forma mínima, onde 

residiria eventual vestígio de fraude e ainda, não apresentou nenhuma 

prova de que chegou a extraviar os seus documentos pessoais, o que, 

em tese, poderia contribuir com a ação de um terceiro estelionatário. In 

casu, restando documentalmente comprovado o vínculo outrora 

estabelecido entre as partes, bem como, a origem da dívida motivadora do 

apontamento creditício e ainda, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante indicando a devida contraprestação 

pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a anotação restritiva 

debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor 

do Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação dos 

serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de 

qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um 

julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação 

de danos morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em 

R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual e faturas), possivelmente 

seria condenado em danos morais, causando um locupletamento ilícito em 

favor da parte Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o 

Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016592-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosimeire Ribeiro 

dos Santos Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Antes de enfrentar o mérito da lide, convém registrar que a manifestação 

protocolizada junto ao ID nº 26832842 deve ser desentranhada dos autos, 

pois, a contestante “Via Varejo S/A.” não integra o polo passivo da 

presente demanda, mas, tão somente, o “Banco Bradescard S/A.”. Logo, 

por corolário lógico, entendo que as considerações registradas na 

impugnação anexa ao ID nº 27017728 perderam o seu objeto. Das 

preliminares: - Da incompetência do juizado especial: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou a necessidade de ser realizada uma perícia 

grafotécnica no instrumento contratual anexo à defesa. No entanto, por 

entender que a complexidade da referida prova não está em harmonia com 

os princípios do Juizado Especial, o Reclamado postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Por entender que os 

argumentos acima mencionados estão intimamente ligados ao mérito da 

lide, postergarei a análise da preliminar em debate. - Da inépcia da petição 

inicial: Como matéria preliminar, o Reclamado sustentou que não foi 

apresentada nenhuma prova acerca do endereço residencial da 

Reclamante, motivo pelo qual, pugnou pela extinção dos autos sem a 

resolução do mérito. Inobstante as considerações ventiladas pelo 

Reclamado, tenho que as mesmas perderam o seu objeto, pois, conforme 

pode ser visualizado na manifestação anexa ao ID nº 27374123, a 

Reclamante se dignou em apresentar um comprovante de residência em 

seu próprio nome. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao fazer compras no comércio 

local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 127,64. A Postulante reconheceu 

que, ao ser abordada por um vendedor, solicitou o cartão de crédito 

“Casas Bahia” vinculado à instituição financeira, no entanto, relatou que 

não chegou a receber o plástico ou ainda, a senha para sua utilização. A 

Demandante registrou que, apesar de ter formalizado uma reclamação 

administrativa, o Reclamado não esclareceu a origem do mencionado 

débito, limitando-se a facilitar o pagamento da pendência. Por entender que 

foi negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

sustentou que, apesar de a Reclamante ter buscado o portal 

“consumidor.gov”, não houve pretensão resistida por parte da instituição 

financeira. O Demandado esclareceu que a Reclamante era possuidora de 

um cartão de crédito “Casas Bahia”, bem como, que chegaram a ser 

efetuados pagamentos de faturas e ainda, que o serviço foi cancelado por 

falta de pagamento. O Reclamado defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento da Reclamante, apenas exerceu o seu regular direito de 

credor, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão anexa ao ID nº 25736307 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada 

DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, 

registra-se que o vínculo existente entre as partes é um fato 

incontroverso, pois, a Reclamante não só reconheceu ter solicitado um 

cartão de crédito, como também, apresentou como sendo o seu 

comprovante de residência justamente uma fatura de cobrança emitida 

pelo Reclamado. Ademais, oportuno ressaltar que o Reclamado 

protocolizou junto à sua defesa a cópia de uma “Proposta de Emissão de 

Cartão” devidamente assinada pela Reclamante, bem como, os 

documentos pessoais apresentados pela consumidora no momento da 

contratação (dentre eles, a mesma cédula de identidade que instruiu a 

inicial), o que, a meu ver, demonstra toda a lisura do vínculo negocial e, 

consequentemente, torna prescindível a realização de qualquer perícia de 

cunho grafotécnico. No entanto, inobstante a parte Autora tenha 

sustentado que a dívida cobrada pela instituição financeira não é de sua 

responsabilidade, tenho plena convicção de que tais argumentos não 

detêm credibilidade. Ainda que a Reclamante não tenha recebido uma 

cópia do plástico do cartão de crédito, os anexos protocolizados junto à 

defesa demonstraram que a mesma efetuou uma compra mediante a 

utilização de um “Cartão Provisório”, tanto é que se dispôs em exarar a 

sua assinatura no documento que lhe foi apresentado no ato da 

contratação. Outrossim, ressalta-se que as faturas de cobrança 

apresentadas pelo Reclamado demonstraram cristalinamente que a 

Postulante chegou a efetuar alguns pagamentos, o que não condiz com o 

comportamento de um fraudador. Como se não bastasse, reitero que, ao 

protocolar a impugnação (ID nº 27374123), a Reclamante apresentou 

como sendo o seu comprovante de residência justamente uma fatura de 

cobrança emitida pelo Reclamado (a mesma fatura que se encontra 

vinculada à contestação) e ainda, correspondente ao serviço de cartão de 

crédito, o que, definitivamente, compromete a verossimilhança da tese 

inicial. Já no que diz respeito à origem da dívida debatida nos autos, 

entendo que a mesma foi devidamente esclarecida Da exegese dos 

documentos apresentados pelo Reclamado, verifica-se que, apesar de ter 

usufruído do serviço de cartão de crédito (mediante a assinatura de um 

comprovante de “Cartão Provisório”) para realizar uma compra, chegando 

inclusive a efetuar alguns pagamentos, a Reclamante quedou-se silente 

em promover o pagamento das faturas vencidas a partir de agosto/2019, 

motivo pelo qual, entendo que restou justificada a inserção de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Após o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante rechaçar de forma 

específica todos os argumentos e documentos apresentados pelo 

Reclamado, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventiladas 

considerações totalmente inócuas para comprometer a credibilidade 

defensiva, pois, encontram-se alheias ao acervo documental apresentado 

a este juízo. In casu, restando incontroverso o vínculo outrora 

estabelecido entre as partes, bem como, comprovado o recebimento de 

um cartão provisório pela consumidora, a utilização do serviço contratado, 

a realização de pagamentos e ainda, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante indicando o adimplemento das faturas 

vencidas a partir de agosto/2019 (o que é fortalecido pelo fato do 

comprovante de residência acostado aos autos demonstrar que os 

pagamentos foram realizados até julho/2019), entendo que a anotação 

restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Verba 

indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. 

Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma 

desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. Réu que 

logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do 

débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral 

inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25736307, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014700-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014700-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Ivo Pinto da Silva 

Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico inicialmente a 

necessidade de tecer algumas considerações não só acerca do pedido de 

desistência da ação (ID nº 26046161) formulado pelo Reclamante, como 

também, de sua ausência na audiência conciliatória (ID nº 26086016). 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Na presente lide, alguns dias antes da realização 

da audiência de conciliação entre as partes, o Reclamado anexou sua 

defesa aos autos (ID nº 25946259), juntamente com alguns documentos 

aptos a comprovar o vínculo existente com o Demandante, dentre eles 

instrumentos contratuais, documento de identificação pessoal e ainda, 

faturas de cartão de crédito. Após o Reclamante analisar previamente a 

manifestação e documentos apresentados pela instituição financeira, 

sobreveio um surpreendente pedido de desistência da ação, sem a 

apresentação de qualquer justificativa minimamente plausível. Data vênia, 

entendo que ao vislumbrar sinais de improcedência dos seus pedidos face 

aos argumentos e documentos colacionados à contestação, o Reclamante 

assumiu deliberadamente o risco da desídia ao pugnar injustificadamente 

pela desistência da ação. Dispõe o Enunciado nº 90 do FONAJE que: “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).”. (Destaquei). Desta forma, por subsistirem indícios 

de má-fé por parte do Autor, no sentido de se esquivar de uma possível 

condenação, INDEFIRO o pedido de desistência outrora formulado nos 

autos. Como se não bastasse, mesmo o juízo não tendo se pronunciado 

acerca do malicioso pedido de desistência, tanto o Reclamante quanto seu 

patrono deixaram de comparecer injustificadamente à audiência de 

conciliação realizada nos autos (ID nº 26086016). Nota-se neste Juizado 

um elevado número de processos, cuja parte autora deixa de comparecer 

à audiência de conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da 

contestação (anexada antes da audiência de conciliação e com contrato 

assinado), a qual pode ser visualizada pelos patronos das partes como 

mencionado acima. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade da 

clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam 

petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação 

por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação ou 

deixam de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação. 

In casu, após a apresentação da contestação pelo Reclamado, o 

Reclamante não só formulou um pedido de desistência sem a mínima 

justificativa, como também, de forma maliciosa, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, devendo este Juízo, definitivamente, ter o mesmo 

rigor na situação objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, 

ante a evidente litigância de má-fé por parte do Reclamante, deixo de 

extinguir a ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Da preliminar: - Da inépcia da inicial: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou que o comprovante de 

negativação apresentado pelo Reclamante não se revela apto para instruir 

a pretensão inicial, pois, trata-se de um documento extraído de página de 

internet. Destarte, o banco Réu postulou para que o Autor fosse intimado a 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção do processo sem julgamento do mérito. Em 

que pesem os argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os 

mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Além disso, não se fazem 

presentes nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento 

da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o 

nome negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

1.912,52. No entanto, o Autor afirmou que desconhece o débito que lhe 

está sendo cobrado, bem como, que não consumiu os serviços cobrados 

pela financeira, motivo pelo qual, acredita ter sido negativado 

indevidamente. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou a validade do negócio jurídico firmado entre as 

partes (decorrente da contratação do serviço de cartão de crédito), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credor, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Extrai-se dos 

andamentos processuais que, não obstante tivesse sido devidamente 

intimado, bem como, apesar de ter apresentado previamente a sua 

contestação dos presentes autos e ainda, este juízo não ter se 

pronunciado acerca do pedido de desistência formulado pelo Reclamante, 

o Reclamado não compareceu à audiência conciliatória. Em que pese a 

irrefutável revelia incorrida pelo Reclamado, não se pode olvidar que os 

efeitos provenientes da mesma não se operam de forma absoluta, pois, 

dependem da convicção do julgador, de acordo com o acervo probatório 

produzido nos autos. Nesse sentido, segue transcrito o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhuma relação firmada entre as partes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta 

de Adesão” (assinada); “Proposta de Adesão ao Seguro – Bradescard” 

(assinada); documento de identificação pessoal (CNH) e ainda, algumas 

faturas de cobrança. Ademais, registra-se que a assinatura lançada no 

referido instrumento contratual guarda notória similitude com àquelas 

exaradas nos documentos anexos à exordial e ainda, se encontra 

fortalecida pela apresentação da CNH pertencente ao consumidor, motivo 
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pelo qual, entendo que não subsistem motivos para duvidar da lisura do 

vínculo anteriormente estabelecido entre as partes. Como se não 

bastasse, extrai-se das faturas protocolizadas junto à defesa que o 

serviço de cartão de crédito não só foi abundantemente utilizado, como 

também, foram efetuados pagamentos de várias faturas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um fraudador. Já no 

que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo 

que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas anexas à defesa, a parte Autora deixou de honrar 

os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês 04/2019, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. In casu, restando incontroverso o vínculo outrora estabelecido 

entre as partes, bem como, devidamente comprovada a origem da dívida 

debatida nos autos e ainda, não tendo sido apresentado pelo Reclamante 

qualquer comprovante indicando a devida contraprestação pelo serviço 

contratado/usufruído, entendo que a anotação creditícia questionada pelo 

consumidor refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do 

Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à financeira a prática de 

qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um 

julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação 

de danos morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em 

R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamante não obteve 

sucesso em apresentar provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (em flagrante desrespeito ao artigo 373, I, do 

CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão rechaçar os pedidos iniciais. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo 

probatório apresentado pelo Reclamado e ainda, o fato de o Reclamante 

voluntariamente ter deixado de comparecer à sessão conciliatória após ter 

tomado conhecimento prévio dos documentos apresentados pela 

instituição financeira (mesmo o juízo não tendo externado nenhuma 

consideração acerca do pedido de desistência alhures mencionado), 

entendo ser evidente que a presente demanda foi ajuizada com a 

maliciosa finalidade de proporcionar vantagem indevida (artigo 80, III, do 

CPC/2015). Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 

do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A postura 

adotada pelo Postulante não só demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, como também, que a manifestação inaugural se encontra 

maculada pelo manto da má-fé. Condutas como essa, onde o único intento 

é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado 

e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do 

vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais, documento de 

identificação pessoal e faturas), possivelmente encorajaria a parte Autora 

a comparecer em audiência, bem como, poderia ser eventualmente 

condenado em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida, e 

no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALEXANDRINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016424-53.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Sebastiana 

Alexandrina Santana Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a parte Reclamada, 

em sede de contestação, tenha postulado pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que 

cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Demandada e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que as alegações apresentadas pela Reclamante 

não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica firmada entre as partes 

transcorreu normalmente até que a consumidora, sem qualquer 

justificativa, deixou de honrar os pagamentos (faturas emitidas em 

decorrência da prestação dos serviços) que se faziam necessários. Com 

amparo nos argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para 

que fosse reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Não obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova 

se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (Artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira da Demandante. Ante 
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o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

alegou como matéria preliminar que a Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da sua veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante os 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos não reivindicam a 

guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 

320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar compras 

(mediante crediário), tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 317,26. No entanto, a 

Autora informou que não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

de telefonia, bem como, que nunca contratou quaisquer serviços junto à 

mesma e ainda, que acredita ter sido vítima de uma fraude. Por entender 

que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 

65-3058-0239), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (incorrendo 

em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de a 

Reclamada ter sustentado a regularidade do vínculo com a parte Autora, 

registra-se que a empresa de telefonia se limitou em colacionar ao corpo 

de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando aos 

autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos argumentos 

exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, por se 

tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas 

sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

da consumidora. No intuito de corroborar o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, 

independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a 

ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera apresentação de telas 

de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras 

evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não 

é suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. 

(Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva 

contratação de seus serviços mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade, como por exemplo um instrumento contratual 

devidamente assinado pela cliente, bem como, os documentos pessoais 

que deveriam ter sido exigidos no momento da suposta contratação, 

comprovante de instalação de linha (principalmente porque, na presente 

lide, ocorreu a suposta habilitação de um terminal fixo) ou ainda, um 

arquivo de áudio em que a própria Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que diz 

respeito às faturas e relatório de chamadas que se encontram anexos à 

defesa, entendo que tais provas, por se encontrarem desprovidas dos 

documentos alhures relacionados, conservam o mesmo caráter unilateral 

das famigeradas telas sistêmicas. Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

a negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo e, consequentemente, 

comprometendo o acolhimento do pedido contraposto formulado na 

contestação. Ainda que a Reclamada tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a mesma assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 
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“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato da 

Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional e ainda, a fim de 

evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Outrossim, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (24/06/2018). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

16 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013670-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013670-41.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da inépcia da inicial Arguiu a parte reclamada a 

preliminar de inépcia, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse O exercício do 

direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja 

obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do 

ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da atuação do patrono da 

parte autora A requerida arguiu ainda a centena de distribuição de ações 

idênticas, todavia, a própria empresa caso entenda necessário, poderá 

tomar as medidas cabíveis. Mérito Sustenta a parte requerente JOSIAS DE 

OLIVEIRA FERNANDES que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por um débito no valor de R$144,97, no entanto, não firmou 

contrato com a empresa. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de chamadas e 

telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais e, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 
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ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, no 

entanto, não comprovou a contratação. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (30/04/2019) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017441-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANNA PAULA SANTOS CRUZ Endereço: RUA 

GOVERNADOR GENERAL MALLET, 12, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-760 Senhor(a) ANNA PAULA 

SANTOS CRUZ: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017441-27.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/01/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ANNA PAULA SANTOS CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019847-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENEIA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GILSENEIA DA COSTA CAMPOS Endereço: RUA 

DAS ANHUMAS, 13, (LOT H P ARRUDA), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-595 Senhor(a) GILSENEIA DA COSTA CAMPOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019847-21.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.159,96 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 03/02/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: GILSENEIA DA COSTA 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA - MT0011440A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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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: 1009186-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEILDA ALESSANDRA PATRICIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009186-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014462-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014462-92.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017206-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

CARMINDO DE CAMPOS, - DE 1063/1064 A 1857/1858, JARDIM PAULISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-310 Senhor(a) CASTELLI & CASTELLI LTDA - 

ME: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017206-60.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.248,42 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: JOELI 

MARIANE CASTELLI - MT0016746A REQUERIDO(A): CARLOS SANTANA 

DO NASCIMENTO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011339-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILSON DE ARRUDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLENILSON DE ARRUDA BARROS Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, 2777, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-181 Senhor(a) CLENILSON DE ARRUDA 

BARROS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011339-86.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.200,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL SALA 2 Data: 03/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: CLENILSON DE 

ARRUDA BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - MT10875-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017445-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANNA PAULA SANTOS CRUZ Endereço: RUA 

GOVERNADOR GENERAL MALLET, 12, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-760 Senhor(a) ANNA PAULA 

SANTOS CRUZ: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017445-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/01/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ANNA PAULA SANTOS CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011941-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011941-77.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017432-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDILO BATISTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO EDILO BATISTA MONTEIRO Endereço: 

RUA CINCO, S/N, QDA 04, JARDIM MONTE CASTELO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78133-302 Senhor(a) ANTONIO EDILO BATISTA MONTEIRO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017432-65.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.125,92 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 31/01/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: ANTONIO 

EDILO BATISTA MONTEIRO Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006747-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006747-96.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013493-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DA SILVA (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 - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO DA MATA DA SILVA Endereço: Rua 04, 

20, Qda 179, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-096 

Senhor(a) JOAO DA MATA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013493-77.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.448,73 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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

CÍVEL Data: 04/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: JOAO DA MATA DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR - MT16873/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013493-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DA SILVA (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 - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013493-77.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011351-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NERCI RODRIGUES DOS ANJOS Endereço: 

AVENIDA SÃO GONÇALO, SN, QD 1, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78120-783 Senhor(a) NERCI RODRIGUES DOS ANJOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011351-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/10/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: NERCI RODRIGUES DOS ANJOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O REQUERIDO(A): ITAU 

UNIBANCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017576-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, (LOT C SUL) FUNDOS DO PARQUE 

SÃO JOÃO, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-002 

Senhor(a) ANTONIO MANOEL DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017576-39.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.121,33 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ANTONIO MANOEL DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON FRANK GONCALVES DA 

SILVA - MT24745/O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017699-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017699-37.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 16/12/2019 

14:12:21
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010852-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MONTENEGRO FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIELLE MONTENEGRO FIRMINO Endereço: 

RUA ADEMAR DE BARROS, 350, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-724 Senhor(a) DANIELLE MONTENEGRO 

FIRMINO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010852-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

DANIELLE MONTENEGRO FIRMINO Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - MT16862 REQUERIDO(A): CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 27 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017559-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROMILDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIA ROMILDA FERREIRA Endereço: RUA 

IARA, 498, JARDIM GLÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-670 

Senhor(a) MARCIA ROMILDA FERREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017559-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.520,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/01/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: MARCIA ROMILDA FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): TELEFONICA DATA S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017540-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAULO LUIS BECKENKAMP Endereço: RUA 

SANTA GENOVEVA, 404, (LOT JD AEROPORTO), Jardim Aeroporto, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-048 Senhor(a) PAULO LUIS 

BECKENKAMP: A presente carta, referente ao processo abaixo 
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identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017540-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.154,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/01/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: PAULO LUIS BECKENKAMP Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO(A): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017540-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 9100, - 

DE 8346 A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-365 Senhor(a) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1017540-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.154,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/01/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: PAULO LUIS BECKENKAMP Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO(A): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007845-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE VICENTE DE LIMA Endereço: RUA 

PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) JOSE VICENTE DE LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007845-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/08/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: JOSE VICENTE DE LIMA Advogados 

do(a) REQUERENTE: IONE GERALDA GONTIJO BORGES - MT10346/O, 

JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): 

ENERGISA/MT ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 18 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009527-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE VEIGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ FELIPE VEIGA DA SILVA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) LUIZ FELIPE VEIGA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009527-09.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: LUIZ FELIPE VEIGA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 

REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007845-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): JOSE 

VICENTE DE LIMA Endereço: RUA PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR, 

(COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-347 

Senhor(a) JOSE VICENTE DE LIMA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao 

Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos 

do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1007845-19.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): JOSE VICENTE 

DE LIMA VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010669-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEMIFFER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010669-48.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008863-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008863-75.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009012-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009012-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 16/12/2019 

14:39:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017476-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1017476-84.2019.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 12 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 12/12/2019 

14:14:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017570-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE SOUZA CASTILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDNA DE SOUZA CASTILHO Endereço: TRINCA 

FERRO, 8 - B, QUADRA 12, IPANEMA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) EDNA DE SOUZA CASTILHO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017570-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/02/2020 Hora: 13:30 INTERESSADO: EDNA DE 

SOUZA CASTILHO Advogado do(a) INTERESSADO: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008994-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIELLE BUENO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

DOS AFONSOS, 04, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78148-070 Senhor(a) DANIELLE BUENO DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008994-50.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.600,71 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

DANIELLE BUENO DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT19619/O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008608-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES 

EIRELI - ME Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N, KM 25 GALPÃO 

A, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-135. Senhor(a) 

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008608-20.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.339,47 ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 21/01/2020 Hora: 12:45 EXEQUENTE: ECOCLIMAS 

COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME Advogados do(a) 

EXEQUENTE: NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS - MT12048-O, CLÁUDIO 

CARDOSO FÉLIX - MT12004-O REQUERIDO(A): C M VIEIRA & CIA LTDA - 

ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 27 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008608-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))
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Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: C M VIEIRA & CIA LTDA - ME Endereço: RUA 

GUAIANASES, (LOT JD MARAJOARA II), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-532. Senhor(a) C M VIEIRA & CIA LTDA - ME: 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1008608-20.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.339,47 ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/01/2020 Hora: 12:45 EXEQUENTE: 

ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES EIRELI - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX, NATÁLIA RAMOS 

BEZERRA REGIS EXECUTADO: C M VIEIRA & CIA LTDA - ME Várzea 

Grande/MT, 27 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008994-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008994-50.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 16/12/2019 

14:44:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014290-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLY BATISTA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GIZELLY BATISTA AQUINO Endereço: RUA G, 

08, QUADRA 18, JARDIM IKARAI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000. Senhor(a) GIZELLY BATISTA AQUINO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014290-53.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.381,57 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

22/01/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: GIZELLY BATISTA AQUINO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - 

MT0020005A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 27 de novembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018597-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MIRANDA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Posto de Gasolina Amazônia (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: FLAVIO MIRANDA DA SILVA Endereço: RUA 

MARIANO DE CAMPOS MAIA, 256, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-245 Senhor(a) FLAVIO MIRANDA 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1018597-50.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/02/2020 Hora: 13:30 INTERESSADO: FLAVIO MIRANDA DA SILVA 

Advogado do(a) INTERESSADO: SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA 

COSTA - MT15457-O REQUERIDO(A): Posto de Gasolina Amazônia 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018281-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RITA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018281-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA RITA BULHOES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por REGINA RITA BULHÕES DE MAGALHÃES, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MT-PREV, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor 

em período noturno, em local insalubre e em regime de plantão. É o que 

merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante se extrai da documentação 

apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo indica, estão 

recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela afeta aos 

adicionais noturno, de insalubridade e de regime, cuja natureza é 

indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio para fins de 

aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a 

referida contribuição não pode incidir sobre a parte da remuneração não 

computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO 

DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade e de atuação em regime de plantão. Fixo prazo de 10 (dez) 

dias para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do 

Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de novembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018281-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RITA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE Processo nº 1018281-37.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã 

O Impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação 

juntada no item 27397380, bem como para impugnar no prazo legal 

VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 2019. Assinado eletronicamente 

por: CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 16/12/2019 14:44:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017550-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VILMA ALVES DE ARRUDA SANTOS Endereço: 

RUA PORTO ALEGRE, 09, JD IPE, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) VILMA ALVES DE ARRUDA SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017550-41.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 31/01/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: VILMA ALVES 

DE ARRUDA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009148-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OSVALDO DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GONCALO OSVALDO DE PINHO Endereço: RUA 

DA INDEPENDÊNCIA, 21, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) GONCALO OSVALDO DE PINHO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009148-68.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.705,30 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 23/09/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: GONCALO 

OSVALDO DE PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES - MT23879/O REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017630-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SOFIA DE MORAIS SANTANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MONICA SOFIA DE MORAIS SANTANA MENDES 

Endereço: RUA 21, 02, QD 81, JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78148-000 Senhor(a) MONICA SOFIA DE MORAIS SANTANA 

MENDES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017630-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.300,28 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MONICA SOFIA DE 

MORAIS SANTANA MENDES Advogado do(a) REQUERENTE: EDI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 590 de 721



TOCANTINS SILVA - MT16519-O REQUERIDO(A): EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009148-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OSVALDO DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009148-68.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

16/12/2019 14:58:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017566-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JENNEFEN ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VINICIUS JENNEFEN ALVES NASCIMENTO 

Endereço: RUA E, S/N, QUADRA 14 LOTE 19 KIT NET 06, COHAB ASA 

BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-434 Senhor(a) VINICIUS 

JENNEFEN ALVES NASCIMENTO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017566-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.050,07 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/02/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: VINICIUS JENNEFEN ALVES NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017326-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIANE DA SILVA GALVAO Endereço: RUA ÍRIS, 

01, (LOT TARUMÃ) QD. 05, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-424 Senhor(a) ELIANE DA SILVA GALVAO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017326-06.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/01/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: ELIANE DA SILVA GALVAO Advogado do(a) 
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REQUERENTE: JOAQUIM LISBOA NETO - MT10557-O REQUERIDO(A): CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 11 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017652-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IANCA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IANCA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) IANCA CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017652-63.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: IANCA 

CRISTINA DA SILVA ALBUQUERQUE Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017659-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISTIANO DE OLIVEIRA E SILVA Endereço: RUA 

FLORANEIA, 15, QUADRA 129, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) CRISTIANO DE OLIVEIRA E SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017659-55.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.143,99 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA E SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - 

MT26935/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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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: 1017727-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA LOPES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUCINEIA LOPES DE FRANCA Endereço: RUA 

180, 08, (LOT JD ELDORADO), QUADRA 87, JARDIM ELDORADO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-806 Senhor(a) JUCINEIA LOPES DE 

FRANCA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017727-05.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.104,66 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 12:30 REQUERENTE: JUCINEIA 

LOPES DE FRANCA Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA - MT9150-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007948-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 28/08/2019, 

às 14h00min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007948-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007948-26.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

16/12/2019 15:22:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006629-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PORFIRIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANA PORFIRIA DA SILVA Endereço: 

ESTRADA RURAL, S/N, ESTRADA RURAL, NOSSA SRA LIVRAMENTO - 

MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) LUCIANA PORFIRIA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006629-23.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 14/08/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: LUCIANA PORFIRIA DA 

SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - 

MT22308/O, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 
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do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017684-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BETTINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FEIJO GERMAN (REQUERIDO)

Metalurgica Xalico e Japa (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CAROLINE BETTINI DE ARAUJO Endereço: 

CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-903 Nome: ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA Endereço: 

CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-903 Senhor(a) CAROLINE BETTINI DE ARAUJO e outros: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017684-68.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.131,66 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: CAROLINE BETTINI 

DE ARAUJO, ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - MT21502-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - MT21502-O REQUERIDO(A): 

Metalurgica Xalico e Japa e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017684-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BETTINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FEIJO GERMAN (REQUERIDO)

Metalurgica Xalico e Japa (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CAROLINE BETTINI DE ARAUJO Endereço: 

CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-903 Nome: ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA Endereço: 

CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ALEIXO RAMOS 

DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-903 Senhor(a) CAROLINE BETTINI DE ARAUJO e outros: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017684-68.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.131,66 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 04/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: CAROLINE BETTINI 

DE ARAUJO, ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - MT21502-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - MT21502-O REQUERIDO(A): 

Metalurgica Xalico e Japa e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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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: 1006629-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PORFIRIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): 

LUCIANA PORFIRIA DA SILVA Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, 

ESTRADA RURAL, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 

Senhor(a) LUCIANA PORFIRIA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao 

Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos 

do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1006629-23.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Advogado do(a) EXECUTADO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O REQUERIDO(A): LUCIANA PORFIRIA 

DA SILVA VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017607-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017607-59.2019.8.11.0002 C 

E R T I D Ã O Verificando que o extrato das restrições comerciais anexado 

com a inicial foi emitido através de página eletrônica, intime-se a parte 

reclamante para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato 

completo unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito 

(SPC, SCPC, SERASA, etc) legível e atual (60 dias), informando a data de 

sua emissão e todas as restrições impostas no seu nome e CPF, sob pena 

de arquivamento. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 13/12/2019 14:42:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017069-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADRIANA RUPPENTHAL Endereço: RUA 

SENADOR VERGUEIRO, 11, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-045 Senhor(a) ADRIANA RUPPENTHAL: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017069-78.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.386,28 ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - 

MT11409-O REQUERIDO(A): MATRIZ TRANSPORTES LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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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: 1005878-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR APARECIDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/08/2019, as 12:15, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016326-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONI DE LIZ (REQUERIDO)

ANDRIELLE GOIS DE LIZ (REQUERIDO)

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que diante do cancelamento inicial da Audiência 

Conciliatória do dia 13/12/2019 - 15:45 por esta Secretaria, intimo a parte 

Autora a informar os endereços atualizados em 5 dias das Reclamadas, 

para fins de redesignação da audiência, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016326-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR MARCHESIN (REQUERENTE)

MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONI DE LIZ (REQUERIDO)

ANDRIELLE GOIS DE LIZ (REQUERIDO)

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que diante do cancelamento inicial da Audiência 

Conciliatória do dia 13/12/2019 - 15:45 por esta Secretaria, intimo a parte 

Autora a informar os endereços atualizados em 5 dias das Reclamadas, 

para fins de redesignação da audiência, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014529-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA AMIZO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANNA CAROLINA AMIZO MATOS Endereço: RUA 

ESTEVÃO DE MENDONÇA, 317, ap 1101, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-420 Senhor(a) ANNA CAROLINA AMIZO MATOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014529-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.230,00 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: 

ANNA CAROLINA AMIZO MATOS Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON 

RICARDO AMIZO - MT0007813A REQUERIDO(A): EQUIPE ASSISTENCIA 

MEDICA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008077-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES 

Endereço: RUA SOL NASCENTE, (RES STA CLARA), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-611 Senhor(a) DEYVISOM 

GUILHERME DE MAGALHAES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 
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qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008077-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.086,67 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/09/2019 Hora: 14:45 REQUERENTE: DEYVISOM GUILHERME DE 

MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008077-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES 

Endereço: RUA SOL NASCENTE, (RES STA CLARA), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-611 Senhor(a) DEYVISOM 

GUILHERME DE MAGALHAES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008077-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.086,67 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 19/09/2019 Hora: 14:45 REQUERENTE: DEYVISOM GUILHERME DE 

MAGALHAES Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008077-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES Endereço: RUA SOL NASCENTE, 

(RES STA CLARA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-611 Senhor(a) DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1008077-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.086,67 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): DEYVISOM 

GUILHERME DE MAGALHAES VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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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: 1010787-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDETE SANTOS LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

IVALDETE SANTOS LOBO Endereço: RUA SANTA BÁRBARA, s/n, (LOT 

PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-770 Senhor(a) IVALDETE SANTOS LOBO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1010787-24.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A REQUERIDO(A): IVALDETE SANTOS LOBO VÁRZEA 

GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005768-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante para comparecimento 

em Audiência de Conciliação, que ocorrerá no dia 01/08/2019, as 12:00, 

na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005768-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

FABIANA MARIA DA SILVA Endereço: RUA IPIRANGA, (LOT JD GLÓRIA), 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-430 Senhor(a) FABIANA 

MARIA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1005768-37.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) EXEQUENTE: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A REQUERIDO(A): 

FABIANA MARIA DA SILVA VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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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: 1006139-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO COELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/08/2019, as 15:15, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006139-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO COELHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

MARCO ANTONIO COELHO Endereço: RUA CURITIBA, (LOT PRQ DEL 

REY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-120 Senhor(a) 

MARCO ANTONIO COELHO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1006139-98.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.840,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT11065-A REQUERIDO(A): MARCO ANTONIO COELHO VÁRZEA 

GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005965-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILZA MANOELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 01/08/2019, as 13:45, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005965-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILZA MANOELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ANDAR 15, BLOCO D, EDIFICIO JAUAPERI, ALPHAVILLE, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 Senhor(a) BANCO BRADESCARD S.A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1005965-89.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ADNILZA MANOELA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008004-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 29/08/2019, 

às 13h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008004-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008004-59.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 16 de dezembro de 

2019. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

16/12/2019 18:57:42

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015107-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015107-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CRISTINA LIMA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012688-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO GENIU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012688-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDNALDO GENIU REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, extraído de site 

de internet, juntado com a inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido 

nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição anexo ao Evento nº 01, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 
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Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012598-19.2019.8.11.0002
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PABLO DIORGINNY DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012598-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PABLO DIORGINNY DE 

MORAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008888-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008888-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO EDUARDO DE 

CAMPOS SANTOS REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC. Ilegitimidade Passiva: A parte Reclamada 

alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, todavia, 

rejeito a preliminar arguida, haja vista que a demanda versa sobre contrato 
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de compra e venda firmado junto a empresa reclamada, sendo, desse 

modo, parte legitima a figurar no polo passivo da demanda. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial alegada pela 

Reclamada, por necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no 

polo passivo da demanda, haja vista que, que a demanda versa sobre a 

não restituição pela Reclamada do sinal pago pelo Reclamante. O Autor 

ajuizou a presente demanda em desfavor da Reclamada, objetivando o 

recebimento dos danos materiais e morais. Narra o Reclamante que 

adquiriu um imóvel na planta junto a Reclamada, todavia teria havido uma 

alteração no projeto do imóvel que ocasionou na alteração do seu 

enquadramento na faixa 1.5 para 2.0 junto a Caixa Econômica Federal, 

razão pela qual não teve seu financiamento aprovado. Desse modo, afirma 

que o desfazimento do negócio se deu por culpa da Reclamada, razão 

pela qual pugna pela restituição do valor pago de sinal e danos morais. 

Tentada a conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte reclamada 

apresenta contestação no prazo legal, afirmando, no mérito, a ausência de 

ato ilícito e dos requisitos necessários para configuração do dever de 

indenizar, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. O 

Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem, em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte Autora. Isto porque, em que pese alegar que 

quando firmou o contrato de compra e venda com a Reclamada seu 

financiamento seria aprovado pela Caixa Econômica Federal, pois se 

enquadrava na faixa 1.5 e que após supostas alterações no projeto do 

imóvel seu financiamento não teria sido aprovado, nenhuma prova fez 

nesse sentido. Compulsando os autos e as provas produzidas pelo Autor, 

constato que o mesmo limita-se em afirmar que efetuou o pagamento do 

sinal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que seu financiamento 

teria sido aprovado antes da alteração do projeto. Assim, o Autor não 

trouxe os comprovantes de pagamento do sinal, muito menos documentos 

que comprovem a aprovação do seu financiamento, muito menos a 

reprovação pelo não enquadramento do imóvel nas exigências da 

instituição financeira. Portanto, fácil se faz chegar à conclusão de que a 

presente demanda se faz improcedente. A ausência de provas mínimas 

passíveis de corroborar a versão inaugural compromete totalmente a 

segurança deste juízo para atribuir qualquer ilicitude à pessoa do 

Reclamado, não havendo a menor possibilidade de ser reconhecida a 

existência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil (tanto no tocante aos danos morais e quanto aos prejuízos materiais), 

tampouco como ser reconhecida qualquer falha na prestação dos 

serviços da empresa reclamada (Artigo 14, § 3º, I, do CDC). Assim, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por documento 

lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, assim: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu 

de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por 

si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado as provas de que efetuou o pagamento do sinal e que seu 

financiamento apenas não foi aprovado por culpa da Reclamada, 

documentos esses facilmente obtidos, pois bastaria trazer o comprovante 

de pagamento e o parecer de indeferimento emitido pela Caixa Econômica 

Federal, bem como documentos que comprovassem a impossibilidade de 

financiamento por outras instituições financeiras. Assim, a prova que 

deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja vista, que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, como manteve-se inerte, a improcedência se 

impõe. Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. 

CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo, por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010949-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010949-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA LIMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

presente feito comporta julgamento antecipado, pois os documentos 

juntados aos autos são suficientes à solução da lide (CPC, artigo 355, 

inciso I). Não há questões processuais a serem apreciadas e estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, razões 

pelas quais passo ao mérito. A pretensão do autor cinge-se à condenação 

da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 

reais). A relação jurídica existente entre as partes se submete às normas 

do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora aduz ter celebrado, 

no dia 23/07/2019 um contrato de aluguel de veiculo junto a Reclamada, 

para tanto teria efetuado o pagamento à vista de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais). Afirma que teria alugado o veiculo a pedido do seu 

primo OSMAR ALVES BEZERRA FILHO, que era quem de fato iria utilizar o 

veiculo. Todavia, narra a Reclamante que no mesmo dia do aluguel do 

veiculo, seu primo teria sido preso. Assim, pleiteia a restituição do valor 

pago, haja vista não ter utilizado o veiculo. A parte ré se contrapõe aos 

fatos, alegando que não deu causa a rescisão do contrato de aluguel do 

veiculo, razão pela qual não há valores a serem restituídas a Autora. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste controvérsia acerca do valor 

pago pela parte autora (R$ 1.700,00), muito menos de que o veiculo tenha 

sido restituído a reclamada no mesmo dia, pois tais alegações não foram 

impugnada. Em análise do termo do contrato de aluguel celebrado entre as 

partes, observo que, de fato, era dever da Reclamante impedir que 

terceiros não especificados em contrato conduzissem o veiculo (ID n. 

22921900 – clausula 7.4). Entretanto, não consta no contrato qualquer 

clausula acerca de penalidades pela rescisão do contrato por culpa de 

qualquer uma das partes. Ao contrario, consta em sua clausula 5.2 (ID n. 

22921900) que a devolução antecipada do veiculo “o valor cobrado será 

baseado no tarifário vigente correspondente ao período (quantidade 

diárias) de utilização”. Assim, a retenção do valor total pago pela 

Reclamante, apesar das circunstancias em que ocorreram a devolução do 

veiculo, é nula em relação ao período de utilização do veiculo; porquanto 

coloca o consumidor, ora autor, em desvantagem exagerada, em completa 

violação ao artigo 51, inciso II e IV do CDC. Ademais, o supramencionado 

termo viola a boa-fé objetiva que permeia as relações jurídicas e 

representa enriquecimento sem causa da parte ré; pois apesar de todo o 

ocorrido com a Reclamante e seu primo, a empresa Reclamada teve o seu 

veiculo restituído. Dessa forma, não havendo qualquer multa prevista em 

contrato, entendo que a Reclamada deve restituir a Reclamante, não no 

valor por ela pleiteado, mas sim o valor de R$ 1.643,43 (um mil seiscentos 
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e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), haja vista que o valor 

da diária do veiculo corresponder a R$ 56,67 (cinquenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos), e que o veiculo chegou a ser utilizado e, 

portanto, devida a sua diária. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

1.643,43 (um mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e três 

centavos), em razão da rescisão do contrato supramencionado. Referido 

valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários de advogado a teor do disposto no art. 55 da Lei 

nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007389-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007389-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela declaração da inexistência da relação jurídica e do 

débito, além da reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos documento que comprova a 

relação jurídica entre (gravação de áudio), não sendo necessário o 

periciamento por expert da área, tendo em vista a confirmação dos dados 

pessoais da parte reclamante na referida gravação. Instado a se 

manifestar em resposta à contestação, a parte autora apresentou sua 

impugnação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado prova da 

aludida contratação. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela licitude na inclusão do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. Destaca-se 

que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em 

mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. De outro giro, em observância ao 

princípio da simplicidade que norteia a sistemática processual vigente nos 

Juizados Especiais, entendo ser impossível acatar o pedido contraposto 

com vistas a evitar eventual tumulto processual, cabendo à parte que o 

postulou acessar a via processual oportuna a fim de executar o contrato 

de confissão de dívida alhures cogitado. Ante o exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Por fim, indefiro o pedido contraposto formulado pela parte 

Reclamada em face da parte Reclamante. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 
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homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014188-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO NETO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014188-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEIXO NETO MORAIS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela declaração da inexistência da relação jurídica e do 

débito, além da reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos documento que comprova a 

relação jurídica entre (proposta de emissão de cartão de crédito, contrato 

de seguro, faturas), estando o contrato devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Instado a se 

manifestar em resposta à contestação, a parte autora apresentou sua 

impugnação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

em observância ao princípio da simplicidade que norteia a sistemática 

processual vigente nos Juizados Especiais, entendo ser impossível acatar 

o pedido contraposto com vistas a evitar eventual tumulto processual, 

cabendo à parte que o postulou acessar a via processual oportuna a fim 

de executar o contrato de confissão de dívida alhures cogitado. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, indefiro o pedido contraposto 

formulado pela parte Reclamada em face da parte Reclamante. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006653-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR 

REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Litisconsórcio Passivo e Ilegitimidade Passiva: Rejeito as preliminares 

arguidas pela Reclamada, tendo em vista que no caso em apreço estamos 

diante da solidariedade passiva que se estabelece entre os fornecedores 

de bens e serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Além disso, cumpre 

destacar que fica a critério da vítima/consumidor a escolha de contra 

quem irá demandar em razão de relação de consumo na qual se viu 

lesado. Pleiteia a parte Reclamante a condenação da empresa Reclamada 

no pagamento da indenização por danos morais e lucros cessantes. Narra 

a Reclamante que no dia 27/10/2018 teria se envolvido em um acidente de 

transito e que no dia no dia 29/10/2018 a Reclamada teria lhe fornecido um 

orçamento para conserto do veiculo no valor de R$ 17.978,30, todavia 

apenas teria conseguido autorizar o conserto no dia 15/02/2019, além de 

que a Reclamada teria concedido desconto, chegando ao valor final de R$ 

15.000,00. Alega que a Reclamada teria lhe informado que o prazo para 

conserto seria de 15 (quinze) dias, no entanto, o veiculo apenas lhe teria 

sido entregue em 20/05/2019. Assim, afirma que o atraso de 

aproximadamente 80 (oitenta) dias teria lhe causado diversos transtornos, 

tendo em vista ser motorista de aplicativo. A Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, oportunidade em que alega que a demora no 

conserto do veiculo ocorreu em virtude do grau de avaria no veiculo, além 

da falta em estoque da peça “Para-Choque Traseiro”. Assim, em razão da 

ausência de ato ilícito, pugna pela improcedência da demanda. Realizada 
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audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Pois bem. Na questão 

de fundo, tem-se que a relação entretida entre as partes é de consumo, 

sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade 

de inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor, nos 

termos do artigo 6º, VIII, da legislação consumerista. Na esteira do artigo 

14 do mesmo diploma legal, “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 

fruição e riscos”. Nada obstante, não está o consumidor desvinculado de 

comprovar os fatos constitutivos do direito postulado em juízo, 

necessitando demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das 

alegações. Da análise dos autos, restou incontroverso que foi autorizado 

o conserto do veiculo em 15/02/2019, bem como que o mesmo apenas 

ficou pronto em 20/05/2019. Na hipótese, não vejo como justificar tamanha 

demora, isso porque, apesar da Demandada alegar a falta de peça em 

estoque, o que teria ocasionado na solicitação de peça para a fabricante, 

também afirmou que logrou êxito em obter a peça (Para-Choque Traseiro) 

junto as redes de concessionárias autorizadas. Logo, se havia a 

possibilidade de obtenção da peça em outra concessionária, não há 

qualquer justificativa plausível para a demora evidenciada. Ademais, a 

aludida falta de peças não serve de fundamento a afastar a 

responsabilidade da Reclamada, dado que a questão acerca da 

disponibilidade das peças necessárias à prestação do serviço de 

conserto é própria da atividade, não se eximindo a ré por alegada demora 

de seu fornecedor – a qual, observo, sequer restou demonstrada de 

maneira firme nos autos. Ademais, de se registrar que o modelo do veículo 

(Ford KA – modelo 2018/2019) é básico/popular, além de 

consideravelmente novo, cuja disponibilidade de peças e equipamentos é 

superior à daqueles modelos menos usualmente produzidos, o que milita 

de maneira desfavorável às teses defensivas. Por fim, consigno que não 

há prova do prazo previsto pela concessionária para a entrega do bem, 

não tendo a ré se desincumbido de comprovar a previsão repassada à 

consumidora, ônus que lhe era próprio, face à inversão determinada pela 

legislação consumerista. Nesses termos, ausente justificativa apta a 

afastar a responsabilidade da ré, entendo que o período de 3 (três) meses 

para o conserto do veículo apresenta-se excessivo, restando 

demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de 

causalidade e o dano, a configurar o dever de reparar. Com efeito, os 

danos morais, na hipótese, acabam por decorrer da própria narrativa 

fática apresentada, a qual restou corroborada pelos elementos de prova 

coligidos ao feito. Pelo exposto, entendo que a situação ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, restando caracterizado o dano moral. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: MOTOCICLETA SINISTRADA. CONSERTO QUE 

DEMOROU MAIS DE TRÊS MESES. DEMORA EXCESSIVA E NÃO 

JUSTIFICADA QUE CAUSA TRANSTORNOS EXACERBADOS AO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM 

PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. O consumidor comprovou a demora injustificada do 

fornecedor em proceder ao conserto do veículo sinistrado, que ficou 

aproximadamente três meses na oficina, a qual, por sua vez, não 

apresentou justificativa para o referido atraso. As inúmeras tentativas 

frustradas de obter o reparo da motocicleta objeto de sinistro em tempo 

razoável e a privação de utilização de bem essencial configuram um 

quadro de circunstâncias que extrapolam o limite dos meros 

aborrecimentos cotidianos, rendendo ensejo à configuração do dano moral 

. A indenização foi fixada moderadamente, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, e não merece qualquer reparo. 

Recurso não provido. (TJMT - Processo nº 0021818-71.2013.811.0001 - 

Relator: NELSON DORIGATTI - Publicado em: 25/08/2015). No que tange ao 

valor arbitrado a título de indenização por dano moral, deve-se levar em 

conta que a indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, devendo 

ser o suficiente para reparar o dano, conforme a sua extensão. Assim, 

levando-se em consideração a ideia de reparação do dano para a vítima e, 

de outro lado, de desestímulo do ato reprovável para o ofensor, 

considerando as condições econômicas das partes, fixo a indenização em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo justo e razoável, 

considerando as características compensatória e pedagógica da 

indenização. A parte Autora também pretende ser indenizada por lucros 

cessantes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de que é 

motorista de aplicativo e, com o atraso no conserto do veiculo, teria 

deixado de auferir o referido valor. Todavia, entendo que o pedido de 

indenização por lucros cessantes é improcedente, uma vez que 

inexistente comprovação mínima do alegado prejuízo, pois, conforme 

narrado pelo próprio Autor, o sinistro teria ocorrido em 27/10/2018, porém 

apenas em 15/02/2019 teria autorizado o conserto do veiculo. Por tudo 

que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos entabulados pela parte 

Reclamante em desfavor da parte Reclamada para condenar a Reclamada 

a indenizar a parte Reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que 

causou, em quantia que estabeleço no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. 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 para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009813-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZENIL CATARINA PADILHA 

TAVARES REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, ADYEN DO BRASIL LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE 

DO BRASIL LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 
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artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Inépcia da Inicial: Rejeito a preliminar de 

inépcia, pois sem nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim 

como o pedido, por lógica conclusão. Ainda, cumpre consignar que a 

inicial esta devidamente instruída com o boleto em favor da 2ª Reclamada. 

Ilegitimidade Passiva da 1ª e 3ª Reclamadas: a 1ª Reclamada alega ser 

parte ilegítima, pois apenas operacionaliza pagamentos para seus clientes. 

A 3ª Reclamada alega ser apenas o intermediador do pagamento. Ambas 

alegam não ter qualquer relação com a compra. Entendo pelo afastamento 

da preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas, eis que são 

responsáveis pela ocorrência de falhas em seu sistema, o que será 

analisado no mérito da lide em tela. Pleiteia a parte Reclamante a 

condenação das Reclamadas no pagamento da indenização por danos 

morais e materiais. Narra a Autora que teria adquirido no site da 2ª 

Reclamada (Lojas Americanas - B2W COMPANHIA DIGITAL) um celular 

"android" no valor de R$ 449,00(quatrocentos e quarenta e nove reais), 

por meio de boleto bancária da 3ª Reclamada (BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A). Afirma que ao lhe ser entregue o comprovante de 

pagamento, observou que o beneficiário final do boleto seria a 1ª 

Reclamada (ADYEN DO BRASIL LTDA) e o sacador/avalista a 4ª 

Reclamada (FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA). 

Argumenta que após o prazo de entrega do produto, teria procurado a 2ª 

Reclamada, ocasião em que lhe foi informado que teria sido vitima de 

fraude. Alega ainda, que tentou por diversas vezes solucionar o impasse, 

inclusive por meio do PROCON, porém o produto não teria sido entregue. A 

1ª Reclamada argumenta em sua defesa a ausência de responsabilidade 

em razão de que, tão logo a quantia foi recebida pela Adyen, a mesma foi 

repassada para a 4ª Reclamada. Desse modo, alega ausência dos 

requisitos necessários ao dever de indenizar. A 2ª Reclamada alega 

ausência de responsabilidade, em razão da fraude praticada por terceiros, 

bem como que a Reclamante não comprova que tenha adquirido algum 

produto em seu site. Por fim, alega a impossibilidade de restituição do valor 

pago, haja vista não ser beneficiaria do valor pago e a ausência dos 

requisitos necessários ao dever de indenizar. A 3ª Reclamada afirma em 

sua contestação a ausência de ato ilícito e do dever de reparar os danos 

alegados pela Demandante. A 4ª Reclamada argumenta que o valor 

reverteu-se em pagamento de campanhas de anúncios contratados e 

efetivamente prestados pelo serviço Facebook. Assim, afirma a ausência 

de responsabilidade pelo ato praticado por terceiros que teriam fraudado o 

boleto pago pela Reclamante. Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. Pois bem. Primeiramente, importante ressaltar que o 

ônus da prova de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado é 

de quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim como o ônus de 

comprovar fatos modificativos e extintivos do direito do autor é da parte 

adversa, conforme o artigo 373, II do CPC. Analisando a documentação 

juntada nos autos, observa-se que a autora apresenta comprovante de 

pagamento, acompanhado de boletim de ocorrência, o boleto emitido e o 

termo de reclamação no PROCON. Em contrapartida as requeridas 

apresentam defesa no sentido de que não tem responsabilidade sobre os 

fatos, sendo culpa exclusiva da autora, a qual foi negligente ao pagar o 

boleto. Analisando o conjunto probatório apresentado ao feito, verifica-se 

que a autora foi realmente vítima de fraude praticada por terceiro, pois 

houve alteração do beneficiário do pagamento, revertendo, desse modo, 

crédito em favor da 4ª Reclamada que prestou o serviço contratado 

(anuncio) a terceiro. Todavia, a autora não observou as cautelas mínimas 

ao efetuar o pagamento do boleto, eis que os dados eram divergentes do 

boleto emitido com as informações da efetivação do pagamento. Além 

disso, a Reclamante não acostou aos autos qualquer comprovante do 

numero do pedido ou de confirmação do mesmo, mas tão somente o boleto 

fraudado. A autora também não comprovou que a compra foi feita através 

do site da ré B2W Companhia Digital, ônus que lhe incumbia, na forma 

preconizada pelo art. 373, I, do CPC. Desta forma, resta clara a 

responsabilidade exclusiva da demandante, o que afasta a 

responsabilidade das requeridas, nos termos do artigo 14, § 3°, II, do CDC, 

pois foi determinante para a efetivação do ato fraudulento a não 

observância da autora quanto ao modo de proceder frente a verificação 

do pedido e do pagamento junto às empresas demandadas, a fim de evitar 

a fraude. Ademais, não visualizo nenhuma situação que possa ter 

causado danos morais à autora, visto que não há nos autos comprovação 

alguma de fato que possa ter ferido os direitos personalíssimos da mesma, 

o que era de sua responsabilidade comprovar nos autos, forte no artigo 

373, II, do CPC, pelo que entendo pela improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA PELA INTERNET. FRAUDE 

NO BOLETO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE 

CAUTELA NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJRS - Recurso Cível, 

Nº 71009037292, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-11-2019). Deste modo, 

entendo que o caso em concreto se trata de caso fortuito externo, alheio a 

vontade das requeridas, vez que também foram vítimas na relação 

negocial em análise. Portanto, como as requeridas não tiveram gerência 

nas tratativas e no resultado, não deve responder aos termos da presente 

demanda. Entendo também pela improcedência da demanda em face da 1ª 

e 3ª Reclamada, tendo em vista que não houve qualquer falha na 

prestação do serviço, bem como o fato de gerar o boleto bancário para 

pagamento e repasse para o beneficiário não impõe a estas 

responsabilidades sobre a entrega do produto. Dessa maneira, o fato da 

parte requerente não ter recebido o produto não gera qualquer dever de 

indenizar a instituição bancária emitente do boleto bancário ou a empresa 

responsável pela repasse do valor para a 4ª Reclamada. Por fim, não 

restando demonstrado a culpa das requeridas, improcede o pleito de 

ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais. Isto posto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011778-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011778-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELA RAFAELLY DE 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). A parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor 

da Reclamada, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito. Realizada a audiência 
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para tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. Por ocasião da 

Contestação (ID n. 26438224), a Reclamada alega que a parte Promovente 

foi previamente notificada por meio de Notificação juntada, além de a dívida 

cobrada originar de contrato inadimplido junto e empresa Club 

Administradora de Cartões de Crédito Ltda, a qual cedeu o crédito para a 

empresa Promovida (ausência de responsabilidade civil). Por fim, pleiteia 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos: a proposta de 

adesão ao cartão Marisa, documento pessoal apresentado no ato da 

contratação (ID n. 26438225), bilhete de seguro de perda e roubo do 

cartão (ID n. 26438227), faturas (ID n. 26438231) e termo de cessão (ID n. 

26438234 e n. 26438236), entre outros documentos, sendo que os 

contratos apresentados estão devidamente assinados com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. A parte Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na 

contratação. Isso porque, a empresa reclamada acostou o contrato e o 

documento pessoal apresentado no ato da contratação, além das faturas, 

sendo que, o endereço constante nos referidos documentos é o mesmo 

endereço informado na inicial pela Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012412-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012412-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDEMIR MARQUES 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A Reclamada articulou preliminar 

de prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Indefiro também as demais preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. Tentada a conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 
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Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido dos credores “SENAI DEPART REGIONAL DE MT” e 

“OTICA SEU FILO”, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante 

anexo ao ID nº 23858184. No tocante aos apontamentos mencionados, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou serem indevidos ou 

que suas legitimidades foram questionadas judicialmente. Assim, muito 

embora as negativações apontadas não sejam preexistente à negativação 

debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (22/04/2015). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. 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 para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010999-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010999-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de abertura da 

conta corrente (ID n. 26432909), proposta de adesão ao cartão de crédito 

e ao CDC automático (ID n. 26432910), termo de recebimento do cartão de 

crédito (ID n. 26432908), faturas do cartão de crédito (ID n. 26432917), 

foto do reclamante no ato de desbloqueio do cartão (ID n. 26432920), 

demonstrativo do CDC contratado (ID n. 26432922), entre outros 

documentos, estando os contratos assinados com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e com o termo 

de audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 
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Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, cabe a parte reclamante comprovar o pagamento das 

faturas, bem como do CDC contratado e a inexistência de débitos e 

pendencias em sua conta corrente, por meio dos extratos bancários. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e dos débitos 

negativados, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009882-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARCIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009882-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACKELINE GARCIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, alegando, em suma, fato de terceiro e 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

a existência do débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora nos ID n. 22557763 e n. 

24842363 NÃO PROPORCIONARAM A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

In casu, a parte Autora foi intimada para juntar aos autos o extrato emitido 

no balcão dos órgãos restritivos ao crédito, todavia, apesar de ter 

acostado no ID n. 24842363 o extrato de balcão, o mesmo não foi 

apresentado em sua totalidade. Isso porque, conforme consta no referido 

documento, a parte Autora possui 6 (seis) registros em seu nome, no 

entanto, foi apresentado apenas parte do extrato em que demonstra 

apenas os débitos inscritos pela Reclamada. Assim, o mencionado 

documento não detém credibilidade, pois existem outros débitos em nome 

do Reclamante, não podendo ser afirmado qual foi inscrito primeiro para a 

correta analise da aplicação ou não da Sumula 385 do STJ. Desse modo, a 

fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Pelo exposto, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência dos débitos mencionados na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 
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necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013201-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALMIR NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013201-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA, 

VALMIR NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL proposto por IVONE MARIA DA 

SILVA e VALMIR NUNES DOS SANTOS, herdeiros do “de cujus” MANOEL 

FRANCISCO DOS SANTOS. Ressai dos autos que, com o passamento do 

Sr. Manoel, remanesceu um saldo depositado a título de Pasep sob o nº 

1701978507-5 junto ao Banco do Brasil. Com a inicial aportaram aos autos 

documentos pessoais que comprovam a relação de parentesco dos 

solicitantes com o de cujus. Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 6.858/80 

os valores referentes à FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

titulares serão pagos em quotas iguais aos dependentes habilitados junto 

ao INSS e, na falta destes, aos sucessores definidos em lei, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Nestas circunstâncias, 

conforme comprovado acima, os promoventes comprovaram qualidade de 

herdeiros (sucessores legais) do falecido Sr. MANOEL FRANCISCO DOS 

SANTOS, motivo pelo qual o presente pedido deve ser deferido. Diante do 

exposto, com resolução do mérito, JULGO PROCEDENTE, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado na inicial, 

determinando a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor dos promoventes 

IVONE MARIA DA SILVA e VALMIR NUNES DOS SANTOS, o qual revestirá 

tais requerentes de PLENOS PODERES para receber em nome do de cujus 

o valor correspondente ao saldo de COTAS de PASEP no valor de R$ 

6.924,83 (seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três 

centavos). EXPEÇA-SE OFÍCIO ao BANCO DO BRASIL, informando a 

autorização concedida. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012112-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012112-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSEFINA FURONI 

DOURADO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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 materiais e morais, 

proposta por Maria Josefina Furoni Dourado em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A, diante de suposta interrupção do serviço de 

fornecimento de gás. I. DAS PRELIMINARES. I.I DA AUSÊNCIA DE 

CONSENTIMENTO DO CONJUGE. Compulsando os autos, é possível 

verificar que o direito debatido nos autos decorre de falha na prestação 

de serviço verificada no âmbito de uma relação de consumo. Com efeito, 

dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 73 que, “O cônjuge 

necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre 

direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação 

absoluta de bens”. Nesses termos, a formalidade mencionada no referido 

dispositivo legal não alcança a ação versada nos presentes autos (ação 

consumerista), de modo que tanto poderia tal demanda ser proposta em 

conjunto pelo casal, como individualmente, mormente por se tratarem, os 

direitos relacionados à personalidade, de direitos personalíssimos. Diante 

do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida. I.II. DA 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS No que tange à preliminar de 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase de 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II. DA NÃO OCORRÊNCIA DECADÊNCIA. Alega a empresa 

demandada a ocorrência da decadência do direito invocado na presente 

demanda tendo em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do 

CDC, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em: noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, 

conforme consta do art.26, §2º, do mesmo diploma legal, “Obstam a 
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decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor 

perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”. 

Consoante se infere do teste de estanqueidade, assinado em 25 de 

novembro de 2016, bem como da cadeia de e-mails postulando 

providências junto às responsáveis, fica claro ter havido reclamação na 

seara administrativa, o que, consoante mencionado acima, obsta a 

decadência, de modo que não há se falar da incidência dos efeitos da 

decadência ao caso em tela. Prossigo na análise do mérito. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente que, no período compreendido entre 

11/08/2016 e 09/09/2016, permaneceu sem o fornecimento de gás em sua 

residência, diante de falha ocorrida no sistema de distribuição do 

Condomínio. Ainda, que não lhe era permitida a utilização de botijão de gás, 

por força do artigo 40, inciso XXX, do regimento interno do condomínio, o 

que fez com que o autor ficasse impossibilitado de fazer refeições em sua 

residência. No mérito, a reclamada negou haver ocorrido falha na 

prestação dos serviços, uma vez que entregou a unidade em perfeitas 

condições. Pois bem. Vê-se que o Condomínio tomou as providências 

cabíveis para a solução do problema ocorrido, acionando a construtora 

reclamada, bem como a empresa fornecedora de gás, Super Gasbrás. 

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito cometido pelo 

condomínio, de modo que não seria possível atribuir-lhe responsabilidade 

pelos danos ocasionados à parte autora. Por outro lado, a 

responsabilidade da reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, 

como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos?. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás 

ao imóvel do requerente, durante o período de 11/08/2016 a 09/09/2016. 

Ademais, em cumprimento ao regimento interno do condomínio, a autora 

ficou impedido de utilizar botijões de gás. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que esta deu causa 

à interrupção do serviço de distribuição de gás à residência do autor, no 

período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO INTERROMPIDO POR 29 DIAS. 

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). A parte 

Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia e Condomínio 

Chapada dos Montes questionando a interrupção do fornecimento de gás 

para reparos no período de 11/08/2016 até 09/09/2016. Conforme se 

verifica nos andamentos nº. 13, 15, a administração do Condomínio 

Chapada dos Montes, em 11/08/2016, tomou conhecimento do vazamento 

de gás e princípio de incêndio na caixa de distribuição, e por uma questão 

de segurança dos condôminos, suspendeu imediatamente o fornecimento 

até que o vazamento fosse identificado e reparado. Foi constatado que a 

tubulação estava energizada e enquanto a eletricidade não fosse 

dissipada o fornecimento de gás não poderia ser normalizado. Como bem 

pontuado na sentença, o Condomínio tomou todas as providências 

necessárias para garantir a segurança dos condôminos, já que o risco de 

explosão era iminente. É fato incontroverso, e este é o objeto da presente 

ação, que o Reclamante teve o fornecimento de gás suspenso por 29 

dias, e que neste período teve que subsidiar suas refeições em 

restaurantes e lanchonetes. A falha na prestação de serviços é 

inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se 

dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser 

sanado da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, escorreita a 

sentença que reconheceu a falha da MRV e impôs a condenação 

respectiva. Recurso Inominado nº 0060975-46.2016.811.0001. Data do 

julgamento: 24/03/2017 No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço pela segunda reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, levando-se em consideração, ainda, o 

tempo decorrido entre o fato e o ingresso em juízo buscando reparação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada, MRV Engenharia e 

Participações S/A, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, mostra-se improcedente, uma vez que 

as despesas alegadas pela parte autora não restaram demonstradas nos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?
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it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006406-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006406-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVALDO PINTO FERREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por EDIVALDO PINTO FERREIRA em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDÊNCIA DO SUL. Narra a parte reclamante que de janeiro de 2018 a 

março de 2019 sofreu mensalmente descontos indevidos em seus 

proventos, promovidos pela empresa requerida, totalizando a quantia de 

R$ 321,90 (trezentos e vinte e um reais e noventa centavos) de 

descontos por serviço que alega não ter contratado. Ao final, pleiteia 

indenização por danos morais, bem como devolução em dobro dos valores 

debitados indevidamente. O douto Magistrado deferiu o pedido de 

antecipação de tutela, determinando de imediato a suspensão dos 

descontos referidos. A empresa requerida, por seu turno, contesta 

tempestivamente, alegando, em síntese, a licitude dos descontos aqui 

cogitados, bem como o descabimento de indenização por danos morais em 

virtude de já ter sido cancelado o seguro que teria originado os descontos 

aqui cogitados. Ao final, requer sejam julgados improcedente todos os 

pedidos formulados em sede inicial. Fundamento e decido. Mérito. 

Compulsando os autos, é possível depreender das alegações da empresa 

requerida que os indigitados descontos ocorreram em razão de um seguro 

de vida. Entretanto, não constam nos autos qualquer documento que 

comprove a contratação do referido serviço, de modo que se torna 

flagrante a ilegalidade aqui cogitada. Nesses termos, entendo que assiste 

razão à autora da demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve sucessivos 

descontos realizados em sua conta bancária, vendo seu salário e sua 

fonte de subsistência corroída de forma indevida. Ajustado a essa linha de 

ideias, vejamos o entendimento da colenda Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS - DESCONTOS 

INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DA AUTORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO A 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (, GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 23/05/2012)) Nesse mesmo sentido, TJMT: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

– PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA 

E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE. Subsiste o dever de indenizar na 

hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do 

consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (N.U 

1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em face das 

peculiaridades do caso concreto, bem como em razão do tempo decorrido 

entre o ilícito e o ajuizamento da presente demanda, entendo que o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é uma quantia que se revela justa e 

adequada à título de indenização por danos morais. 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, OPINO pela PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência; 1. Confirmo a liminar 

deferida pelo douto magistrado e Determino o cancelamento dos 

descontos indevidos realizadas na conta bancária da parte autora; 2. 

Condeno a parte reclamada a restituir, em dobro, o valor descontado 

indevidamente, que totaliza R$ 683,80 (seiscentos e oitenta e três reais e 

oitenta centavos), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados da citação; 3. Condenar a empresa 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (janeiro de 2018). Sem custas e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 
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o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014589-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY FERREIRA DOS SANTOS SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014589-30.2019.8.11.0002. INTERESSADO: IVONY FERREIRA DOS 

SANTOS SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. - Do Mérito. Compulsando os 

autos, verifica-se da petição inicial que a parte Autora da demanda, titular 

da unidade consumidora foi surpreendida com a cobrança da quantia de 

R$ 607,26 (seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos), e outra no 

valor de R$ 7.015,26 (sete mil, quinze reais e dezesseis centavos), ambas 

as faturas com vencimento em 30 de agosto de 2019. Alega que em 

contato com a reclamada foi informado de que tal valor era resultante de 

uma suposta irregularidade constatada no equipamento de medição de sua 

unidade consumidora. Em sede liminar, requereu a antecipação dos efeitos 

da tutela a fim de que fosse evitado o corte no fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, requereu a declaração da inexistência da dívida, bem 

como o recebimento de indenização a título de danos morais. A parte 

requerida aduz, em sua contestação, que efetuou vistoria na UC do imóvel 

do autor, foi detectado irregularidade no medidor de consumo do autor, 

fato esse que fez com que o referido imóvel registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte 

requerente. 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, conforme reza o art. 373, incisos 

I e II, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da presente controvérsia é que a parte 

requerente contesta o valor lançado na fatura de agosto de 2019. A 

empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. Entretanto, a empresa reclamada não 

anexou aos autos qualquer documento que comprove o efetivo aumento 

do consumo que justificasse a cobrança exorbitante estampada nos 

autos. Desse modo, tenho que a Reclamada não conseguiu demonstrar de 

maneira efetiva o aumento de consumo na unidade consumidora do autor, 

e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de suposta 

irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O 

ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida é 

perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no 

aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de 

receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 

414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, 

para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária 

deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário 

acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo (art. 137). 

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Nesse sentido, acórdão 

elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - 

TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - 

LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI 

prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, 

por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são 

remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia 

elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência 

disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o 

Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança exorbitante 

estampada nos autos, mormente porque que ela sequer comprovou, na 

contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o 

suposto faturamento a menor, bem como não há nos autos a 

comprovação, por meio de laudo técnico, de que havia qualquer 
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irregularidade no relógio medidor da autora. Em outras palavras, não foi 

possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da 

aferição, da qual não há qualquer laudo. Além disso, a consumidora não 

pode arcar com o consumo verificado em período anterior a sua chegada 

na residência. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária requerida, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - 

CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Contudo, se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Entretanto, tendo em vista não ter havido suspensão indevida no serviço 

de fornecimento de energia elétrica, bem como por não ter sido 

demonstrado pela parte autora a negativação de seu nome junto ao 

serviço de proteção ao crédito pela empresa demandada, entendo que o 

caso em tela não demanda reparação à título de danos morais. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no pedido inicial, para 

o fim de: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nestes autos, 

referente às faturas do mês de agosto de 2019, no valor de R$ 607,26 

(seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos), e outra no valor de R$ 

7.015,26 (sete mil, quinze reais e dezesseis centavos); B) INDEFERIR o 

pedido de condenação por danos morais formulados em face da empresa 

reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 
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correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011921-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANO LOBATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(06/01/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 
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passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011813-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIRA GONCALINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante alega falha na prestação de serviço da empresa 

Reclamada, ao argumento de que, após muita insistência, aceitou trocar a 

sua linha pré-paga para a modalidade pós-paga, todavia, mesmo após o 

pagamento da fatura no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), a 

Requerida não teria efetuado a troca do plano, bem como os serviços do 

seu telefone estariam inoperantes. 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, conforme já deferido no ID 

n. 23570839. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os argumentos da Autora não 

prosperam, haja vista ter sido realizada a migração da linha telefônica para 

modalidade pós-paga, bem como que a linha está em normal 

funcionamento. Neste sentido, alega inexistência de ato ilícito e, 

consequentemente, a ausência responsabilidade civil da empresa em 

relação à parte Autora. Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar que a linha telefônica da Reclamante estava 

funcionando normalmente. Isso porque, a Reclamada não acostou aos 

autos o relatório de chamadas da linha telefônica da Reclamante, bem 

como a gravação por ela apresentada (ID n. 25349537) demonstra que a 

Autora estava sim tendo problemas com o funcionamento da linha. Assim, 

em razão da inversão do ônus da prova, competia a empresa Reclamada 

comprovar a inexistência da falha na prestação de seus serviços. No 

entanto, reitero, não consta nos autos o relatório de chamadas ou 

qualquer outro indicio de que a Reclamante tenha usufruído da linha 

telefônica no período entre a contratação e a gravação apresentada. 

Ademais, o contrato apresentado pela Reclamada no ID n. 25349534 

demonstra que a contratação do plano na modalidade pós-pago ocorreu 

em 13/07/2019, todavia, conforme afirmado na defesa e constante na tela 

sistêmica (ID n. 25349533 – pág. 4), a linha da Autora apenas foi habilitada 

em 05/08/2019. Desse modo, resta nítida a falha na prestação de serviço 

da empresa Reclamada, seja porque a contratação ocorreu em 13/07/2019 

e a linha habilitada apenas em 05/08/2019 ou porque a Reclamada não 

acostou o relatório de chamadas para comprovar a utilização normal da 

linha pela Reclamante. Nesse sentido, deve a empresa Reclamada ser 

condenada ao cancelamento do contrato firmado pela Reclamante, bem 

como proceder a cobrança das faturas apenas dos meses efetivamente 

utilizados pela Reclamante (05/08/2019) até a data do seu cancelamento. 

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, ficou por dias com sua linha telefônica inoperante. Assim, 

quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a 

Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu 

nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto a restituição em 

dobro do valor pago pela Reclamante, entendo que o pleito deve ser 

parcialmente acolhido. Analisando o comprovante de pagamento anexado 

no ID n. 23465638, a fatura teve vencimento em 10/07/2019, ou seja, 

período em que a Reclamante não utilizou os serviços da Demandada. 

Porém, a empresa Reclamada deverá proceder com a restituição do valor 

de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos), na forma 

simples, por não estar comprovada a má-fé da empresa Reclamada. Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1. Determinar que a Reclamada proceda com o 

cancelamento da linha telefônica numero (065) 99622-1241, no prazo de 

10 dias uteis a contar da publicação da presente decisão; 2. Condenar a 

Reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 79,60 

(setenta e nove reais e sessenta centavos), devendo o valor ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% a partir da citação, e; 3. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e juros de mora de 

1% (um por cento) ai mês, ambos a partir desta data. 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 para posterior homologação. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 
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número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA DOS SANTOS ROCHA ALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAPECA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YULBRENDER BREDER OAB - RJ087326 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007281-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCYLLA DOS SANTOS 

ROCHA ALBERTO REQUERIDO: FAPECA CONFECCOES LTDA - ME Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, 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. A parte Reclamante ajuizou a 

presente ação em face da Reclamada, ao argumento de manutenção 

indevida do protesto em seu nome junto ao Cartório de Títulos. Narra que 

quando teve conhecimento do protesto de seu nome entrou em contato 

com a empresa Reclamada e realizou a quitação do débito em 16/04/2018, 

todavia até o presente momento não teria sido fornecido a carta de 

anuência para a baixa do débito. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação, alegando a 

desnecessidade de declaração de inexistência do débito, haja vista que o 

protesto já foi cancelado. Assim, alega a ausência de ato ilícito e do dever 

reparar a Reclamante moralmente. Pois bem. A análise da documentação 

que instrui os autos permite constatar que houve o protesto do nome da 

autora no valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez 

centavos), bem como que a mesma efetuou o pagamento do valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) no dia 16/04/2018, bem 

como que o protesto foi baixado em 29/10/2019. Assim, entendo que 

restou prejudicado o deferimento do pleito de declaração de inexistência 

do débito, ante o cumprimento do mesmo pela empresa Reclamada. Nesse 

sentido, cumpre analisar se houve ou não a ocorrência dos danos morais 

pleiteados. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar qualquer fato que justificasse a manutenção do protesto. Isso 

porque, muito embora a protesto tenha sido licito, ante a inadimplência, a 

manutenção do mesmo em razão do não fornecimento da carta de 

anuência o torna ilícito. Certo é que a parte reclamante apresentou nos 

autos o comprovante de pagamento do débito em 16/04/2018, bem como 

diversos e-mails que demonstram a desídia da Reclamada em fornecer a 

carta de anuência. Assim, tendo em vista que o cancelamento do protesto 

apenas ocorreu em 29/10/2019 (após o ajuizamento da presente 

demanda), resta evidente que o nome da reclamante permaneceu 

protestado por 18 (dezoito) meses, mesmo o débito estando quitado. Não 

há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente tentou solucionar impasse durante muitos meses 

junto a Reclamada, sendo certo que a baixa do protesto apenas ocorreu 

após o ajuizamento da presente demanda. Desse modo, a prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo no presente caso não se faz necessária, 

ante a manutenção indevida do protesto do nome da Reclamante, bem 

como que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Ante ao que dos autos consta, nos termos do art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de 

mérito, o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 

179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos). Ante ao que dos 

autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para CONDENAR a empresa 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir 

da sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº. 9.099/1995. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008087-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008087-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAKELINE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Prescrição: a Reclamada 

articulou preliminar de prescrição sob o argumento de que deve ser 

aplicado ao caso o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. 

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicado ao 

presente caso o artigo 27 do CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do 

Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Litispendência/Conexão: A empresa 

Reclamada alegou a litispendência e conexão entre a presente demanda e 

o processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002. Rejeito as preliminares 

arguidas, tendo em vista que a Reclamante requereu a desistência do 

processo n. 1007479-77.2019.8.11.0002, conforme petição anexada no ID 

n. 21990303 daqueles autos. Indefiro também as demais preliminares 

arguidas por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas (ficha cadastral e histórico de consumo), que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada 

pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser 

facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

22431028, O RECLAMANTE POSSUI DOIS APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AOS QUE ESTÃO SENDO DEBATIDOS NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados também a pedido da Reclamada na data de 24/04/2015. 

No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte 

Reclamante não comprovou que sua legitimidade esteja sendo questionada 

judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 

praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 87,55 (oitenta e 

sete reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 87,38, (oitenta e sete reais e 

trinta e oito centavos), 82,79, (oitenta e dois reais e setenta e nove 

centavos) e R$ 81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos ), bem 

como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte 

Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. 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 para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012373-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOUGLAS ALVES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012373-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO DOUGLAS ALVES 

SA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 
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razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Dívida”, estando 

tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito em 

questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo 

legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em questão, não há se 

falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade do débito em questão. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto do Termo de Confissão de Dívida), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010792-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA CUNHA MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010792-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELI DA CUNHA 

MEDINA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

empresa Banco Losango S/A. Neste sentido, por ter sido cessionária dos 

créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que 

lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011376-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES RUFINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011376-16.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JESSICA RODRIGUES 

RUFINO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme consta do 

extrato da SERASA Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte 

Reclamante e a empresa Banco Losango S/A. Neste sentido, por ter sido 

cessionária dos créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, 

ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste 

responsabilidade civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

sendo documentos devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Noutras palavras, há a comprovação/liame de hígida relação 

contratual. Que se registre que o citado documento segue devidamente 

assinado, sendo absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em 

comparação com a constante no termo de audiência, assinado pela parte 

autora. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 

débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010573-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLISHNA KELLI CAITANO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010573-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KLISHNA KELLI CAITANO 

MOREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa Banco do 

Brasil. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a 

negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade 

civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 

1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013128-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CERQUEIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013128-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CERQUEIRA DIAS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a 

empresa Natura S/A. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos 

afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da 

parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe 

recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, com 

a contestação a ré juntou aos autos “comprovante de recebimento de 

mercadoria- que acompanha e Nota Fiscal,”, estando tais documentos 

devidamente assinados com verdadeira identidade das assinaturas ali 

exarada em comparação com os documentos juntados pela própria parte 

Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 
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palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a 

constante no termo de audiência, assinado pela parte autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015652-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015652-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS NEVES ELIAS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Registro 

que a Reclamada apesar de ter sido devidamente intimada, não 

apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da 

revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante ter 

recebido fatura da sua Unidade Consumidora no valor de R$ 1.080,69 (mil 

e oitenta reais e sessenta e nove centavos) que não concorda. E que 

tentou resolver administrativamente, contudo sem êxito. A pretensão é 

procedente em parte. Para que a Ré tivesse razão na pretensão, deveria 

demonstrar que agiu nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, ou seja, se pretendia a recuperação de receita (dita de consumo) 

deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, I e §§2º e 3º, 

inciso II do mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. § 3 o Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. No 

caso, diante da ausência de contestação e a decretação da revelia da ré, 

não consta nos autos o TOI assinado pela parte autora, também não veio 

aos autos a comprovação do recebimento da cópia. Dessa forma, é 

pertinente acolher o pedido de declaração da inexistência do débito, 

devendo ser declarado inexistente a conta com vencimento em 07/08/2018 

no valor de R$ 1.080,69 (mil e oitenta reais e sessenta e nove centavos). 

No que tange aos danos morais não há como acolher o pedido vez que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, tendo em vista que não 

houve corte no fornecimento de energia, tão pouco negativação indevida 

nos órgãos de proteção. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a 

reclamante não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a 

situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. 

Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da 

personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável, portanto. 

DISPOSITIVO Por tudo que dos autos constam, consoante o art. 20 da Lei 

9.099/95, opino pela decretação da revelia da Reclamada. Ainda, forte no 

art. 487, I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos 

seguintes termos: DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura 

impugnada nestes autos, no valor de R$ 1.080,69 (mil e oitenta reais e 

sessenta e nove centavos), com vencimento em 07/08/2018; Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017981-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017981-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSON GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a parte 

Requerente a inexigibilidade de débito de conta de energia, no valor de R$ 

2.807,24 (dois mil oitocentos e sete reais e vinte e quatro centavos). 

Alegou que a fatura questionada na presente demanda não reflete o real 

consumo de energia consumida em sua unidade residencial. Pugnou pelo 

julgamento procedente do seu pedido para declarar inexigível a referida 

fatura, tendo em vista que houve erro por parte da Ré, em realizar tal 

cobrança, bem como para recebimento de indenização por dano moral. A 

parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e decorre de 

recuperação de consumo, pois foi constatada uma irregularidade no 

medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência Inspeção. 

Ainda, a parte Reclamada formulou pedido contraposto, no qual pleiteia o 

recebimento da dívida apurada. Observando os documentos carreados 

pela Reclamada, constata-se que foi apresentado o TOI assinado por dois 

técnicos da Reclamada. TOI este informando que houve “desvio de 

energia na alimentação da caixa”. Ainda, há a demonstração de envio de 

correspondência ao Reclamante, com a finalidade de cientifica-lo da 

ocorrência. Por fim, a Reclamada apresentou fotografias do medidor, 

indicando os problemas alegados. Dessa forma, tem-se que a Reclamada 

adotou o procedimento administrativo para a verificação da irregularidade, 

dando cumprimento à determinação contida no art. 129, da Resolução 414 

da ANEEL. Desta feita, não resta comprovado que houve equívoco na 

cobrança da energia no referido mês. Portanto, a Reclamada demonstrou 

que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. 

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que os 

referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Diante do exposto, opino pela improcedência dos pedidos, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, opino pela 

procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

condenar o Reclamante ao pagamento referente ao refaturamento 

apurado discutido nesta ação, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Revogo a 

liminar de ID 26407833. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008334-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CESAR FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

ANNI MARISI RIBEIRO ORTIZ (EXECUTADO)

JOSIAS BARTOLOMEU COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008334-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE-QUADRA 15 EXECUTADO: RAFAEL CESAR FERREIRA 

RIBEIRO, ANNI MARISI RIBEIRO ORTIZ, JOSIAS BARTOLOMEU COSTA 

RIBEIRO Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. 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 a parte 

Exequente acostou aos autos a Escritura de Compra e Venda do imóvel 

que deu ensejo a presente execução de taxas condominiais (ID n. 

23519965), oportunidade em que formalizou acordo com a nova 

adquirente Sra. Tatiana Martha do Nascimento Pereira (CPF n. 

275.090.601-68), assim, constato que as partes são capazes e nada 

obsta a homologação da transação celebrada nos autos (ID n. 23519966). 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado no ID n. 23519966, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

DETERMINO a inclusão da adquirente do imóvel Sra. Tatiana Martha do 

Nascimento Pereira (CPF n. 275.090.601-68) no polo passivo da demanda, 

e 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. Sendo 

esta irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 
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da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012135-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE TARGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012135-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEANE TARGA REQUERIDO: 

LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Ilegitimidade Passiva: Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista a solidariedade que se 

estabelece entre os fornecedores de bens e serviços, nos termos do art. 

18 do CDC. Ademais, cumpre destacar que fica a critério da 

vítima/consumidor a escolha de contra quem irá demandar em razão de 

relação de consumo na qual se viu lesado. Além disso o extrato anexado 

na exordial demonstra que o valor foi debitado em favor da Reclamada. 

Inépcia da Inicial: Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum esforço 

se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. 

Ainda, cumpre consignar que a inicial esta devidamente instruída com o 

extrato da conta. A parte Reclamante alega falha na prestação de serviço, 

ao argumento de que no dia 24/11/2017 teria realizado uma compra na loja 

Reclamada no valor de R$ 321,30 (trezentos e vinte e um reais e trinta 

centavos), todavia ao efetuar o pagamento da compra a funcionária da Ré 

teria informado que houve um erro no pagamento, mas que o valor seria 

imediatamente devolvido, razão pela qual o cartão teria que ser passado 

novamente. Alega que, ao contrario do informado pela Reclamada, o valor 

não teria sido estornado, desse modo procurou a Reclamada, todavia até 

o presente momento não houve o estorno, razão pela qual pugna pela 

condenação da Reclamada na restituição em dobro do valor e no 

pagamento da indenização por danos morais. 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. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta tempestivamente, informando, no mérito, a ausência de 

sua responsabilidade nos fatos alegados pela Autora e ausência de ato 

ilícito. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ato ilícito, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar que o valor foi devolvido para a Reclamante. Isso 

porque, a Reclamada limitou-se em apresentar uma tela sistêmica em que 

constaria que a operação em duplicidade teria sido cancelada, porém não 

consta qualquer informação acerca do estorno do valor em favor da 

Autora. Assim, em razão da inversão do ônus da prova, competia a 

empresa Reclamada comprovar a inexistência da falha na prestação de 

seus serviços. No entanto, reitero, não consta nos autos qualquer 

comprovante do estorno realizado, ou até mesmo da data que o valor 

possa ter sido restituído. Conforme extrato apresentado pela Autora é 

possível observar os dois débitos no valor de R$ 321,30 (trezentos e vinte 

e um reais e trinta centavos) em favor da Reclamada no dia 24/11/2017. 

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a empresa assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Nesse sentido, deve a empresa Reclamada ser condenada a restituir o 

valor de R$ 321,30 (trezentos e vinte e um reais e trinta centavos), 

todavia, entendo que a restituição deve ocorrer em sua forma simples, 

uma vez que não está comprovada a sua má-fé. Não há dúvida de que a 

conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, se viu privada de seus valores por falha na prestação 

de serviço da Reclamada, que não providenciou a restituição do valor 

debitado em duplicidade ao consumidor. Assim, quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a fim de 

evitar o locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Condenar a Reclamada ao 

pagamento dos danos materiais no valor de R$ 321,30 (trezentos e vinte e 

um reais e trinta centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 

1% a partir da citação, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ai 

mês, ambos a partir desta data. 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 para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013689-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013689-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

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. Alega a Parte Autora, em 

síntese, que teve 01 (um) aparelho de televisão da marca Sony, Modelo 

KDL, 32 BX325, 01 (um) aparelho DVR 04 canais do circuito de 

monitoramento fechado e 01 (um) kit de INTERFONE danificados em 

decorrência da oscilação de energia elétrica em sua unidade consumidora 

no dia 21/09/2018, incorrendo assim em prejuízos materiais de R$ 1.570,00 

(mil quinhentos e setenta reais) para conserto do aparelho DVR e do 

Interfone, mais R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais) do aparelho 

televisor. Pleiteia, portanto, o ressarcimento dos gastos incorridos no valor 

de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais), mais o valor necessário 

para o conserto do televisor de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco 

reais), bem como o recebimento de indenização no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de danos morais. Por outro turno a concessionária 

informa que o processo administrativo foi indeferido por negligência do 

autor no fornecimento de informações indispensáveis, uma vez que 

estava ausente no momento da vistoria. A relação jurídica estabelecida 

entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando 

a ré como prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, 

de modo que patente à incidência das disposições protetivas previstas no 

diploma legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser 

dirimida. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Da análise dos documentos vislumbro que assiste 

razão o autor, a empresa alega que a vistoria foi previamente agendada, 

porém em razão da ausência do Autor, de plano, seu pleito foi indeferido. 

Todavia, a parte Autora acostou aos autos o laudo técnico e orçamento 

(ID n. 24458789) que demonstra que a causa do dano no aparelho 

televisor é decorrente de queda de energia. Desse modo, reconhecer a 

falha na prestação de serviço é medida que se impõe. Nesse contexto 

tenho claro o dano moral sofrido pelo autor, ao sentir-se lubridiado pela 

Reclamada que não prestou os serviços nos limites do imposto em Lei e na 

norma regulamentadora. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela 

qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco 

da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu, 

vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL E 

MORAL – QUEIMA DE CÂMARA FRIA, FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. A parte 

Recorrida comprovou nos autos que, em decorrência de forte oscilação 

de energia, teve um freezer, uma câmara fria e uma ilha de alimentos 

danificados, o que comprometeu o funcionamento do seu restaurante, 

amargando prejuízo material com os reparos dos aparelhos e perda de 

estoque de alimentos congelados, tudo devidamente comprovado por meio 

de notas fiscais. A Ré alega exaustivamente em sua defesa que não 

ocorreu oscilação de energia no estabelecimento da Recorrida, contudo, 

junta documento que comprova a falha. Vejamos: O documento acima 

aponta que em 01/07/2016 ocorreu uma falha na “conexão do pingador do 

padrão”, sendo o possível causador da oscilação que resultou na queima 

dos aparelhos eletrônicos da Recorrida. Portanto correta a sentença que 

lhe impôs a condenação respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. 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). No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária em negar ressarcir o autor, desta feita, considerando a 

falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever de indenizar 

materialmente, entretanto, entendo que o valor a ser arcado pela Demanda 

é de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais) referente ao televisor. 

Isso porque, a parte Autora não acostou aos autos qualquer laudo técnico 

referente a causa do defeito apresentado nos aparelhos DVR e 

INTERFONE, sendo certo também que resta prejudicada qualquer pericia 

nos aparelhos mencionados, tem em vista que já foram restaurados, 

conforme recibo anexado no ID n. 24458785. Quanto ao dano moral, 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica do reclamante e da reclamada, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para: 1. Condenar a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 INPC e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dessa data. 2. 

Condenar a reclamada restituir o valor de R$ 895,00 (oitocentos e noventa 

e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Homologado, intime-se as partes por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013516-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN PATRICIA CHAGAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))
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BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA OAB - MT25404/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013516-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELEN PATRICIA CHAGAS 

RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Requerente o refaturamento da conta de energia referente ao mês de 

Junho/2019. Alegou que a fatura questionada na presente demanda não 

reflete o real consumo de energia consumida em sua unidade residencial. 

Pugnou pelo julgamento procedente do seu pedido para suspensão do 

parcelamento realizado, o refaturamento da fatura referente a Junho/2019, 

bem como para recebimento de indenização por dano moral. Tentada 

conciliação, esta restou infrutífera. A parte Requerida, por sua vez, 

apresentou contestação alegando em síntese, que a fatura questionada 

nos autos foi gerada com base na lídima leitura registrada no medidor da 

unidade consumidora do Requerente, não havendo que falar em 

ilegalidade e/ou abusividade na cobrança. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas nos autos, consta no histórico do consumo do cliente (ID n. 

26727198), que no mês de maio de 2019, houve o faturamento pela média 

de consumo, em razão do impedimento de acesso ao medidor. Portanto, o 

valor constante na fatura do mês de junho/2019 corresponde ao acúmulo 

do mês de maio, o qual não foi possível realizar a medição da unidade 

consumidora. Analisando o consumo da fatura impugnada (331 kWh) 

associado a ausência de leitura no mês anterior, que gerou a cobrança 

pela média de 181 kWh, constato que a cobrança aqui discutida é 

condizente com o consumo da UC, portanto não assiste razão à 

requerente. Assim, a cobrança no valor de R$ 272,42 (junho./2019), deve 

ser considera lícita. Não existe irregularidade praticada pela 

concessionária requerida, uma vez que ela tão só buscou recuperar o que 

lhe era licitamente devido, ou seja, aquilo que a parte requerente 

consumiu. Nesse sentido, destaco o entendimento da Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA 

ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A 

RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

RI n. 0014780-92.2019.811.0002 – Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos 

– Julgado em 12/11/2019). Assim, embora haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter comprovado 

de que realmente não possui aparelhos que tenham aumentado o seu 

consumo de energia. Como a parte Requerente deixou de produzir prova 

que lhe competia, e inexistindo qualquer demonstração de que o valor 

cobrado não esteja de acordo com o real consumo, não resta dúvida que 

inexiste ato ilícito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Assim, improcede o pleito de suspensão e revisão 

de débito e, por consequência, de indenização por danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

rejeito as preliminares arguidas, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. 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 para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010646-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO CAIO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010646-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GALDINO CAIO DE LIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A Reclamada articulou preliminar 

de prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Indefiro também as demais preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. Tentada a conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 
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aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido do credor “ITAU UNIBANCO S.A”, o que pode ser 

facilmente visualizado no comprovante anexo ao ID nº 23827187. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante 

não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(23/05/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011799-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA MARIA MARQUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o 

que resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em audiência de conciliação (ID nº 26473660), tenha requerido 

a designação da audiência de instrução, revela-se tempestivo lembrar que 

cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. A Reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Indefiro também as demais preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. Tentada a conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 
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A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido do credor “Caixa Econômica Federal”, o que pode ser 

facilmente visualizado no comprovante anexo ao ID nº 23240992. No 

tocante aos apontamentos mencionados, consigna-se que a parte 

Reclamante não comprovou serem indevidos ou que suas legitimidades 

foram questionadas judicialmente. Assim, muito embora as negativações 

apontadas não sejam preexistente à negativação debatida na presente 

lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a 

mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, considerando a existência de outra negativação (não preexistente) 

em nome da Autora e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(08/06/2015). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014218-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014218-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO COSTA 

DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Consoante se verifica nos autos que a parte Autora foi 

devidamente intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC, para colacionar aos 

autos, cópia do histórico de consumo e pagamento, referente aos últimos 

12 (doze) meses (Art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC). Contudo a parte autora quedou-se 

inerte e não cumpriu com a determinação judicial no prazo concedido,ou 

seja, 15 (quinze) dias. Posto isso, opino pelo indeferimento da petição 

inicial, com fundamento nos arts. 319 c/c 321, Parágrafo único e arts. 485, 

I e 486, todos do CPC, extinguindo-se o processo sem resolução do 

mérito. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, a teor do contido nos art. 319 c/c 321 

e arts. 485, I e 486, todos do CPC. II. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 
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Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014380-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se ação de 

obrigação não de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de 

tutela antecipada, na qual a parte autora informa ser proprietária da 

unidade consumidora UC 6/239045-8, realizava o pagamento das faturas 

que lhe eram enviadas, todavia no mês de setembro/2019 foi surpreendida 

com duas faturas de cobrança por parte da reclamada, nos valores de R$ 

13.513,47 (treze mil quinhentos e treze reais e quarenta e sete centavos) 

e R$ 1.208,70 (um mil duzentos e oito reais e setenta centavos), ambas 

com vencimento para o dia 30/10/2019. A reclamada alegou 

irregularidades na Unidade Consumidora do Requerente, todavia este 

alega desconhecimento do fato. Por essas razões requer que a Requerida 

ENERGISA/MT suspenda a cobrança das referidas faturas em litígio, por 

fim pleiteia indenização por danos moral. A parte Ré alega em sua defesa 

que o débito é legítimo e decorre de recuperação de consumo, pois foi 

constatada uma irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o 

Termo de Ocorrência Inspeção. Ainda, a parte Reclamada formulou pedido 

contraposto, no qual pleiteia o recebimento da dívida apurada. Observando 

os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi 

apresentado o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. TOI este 

informando que houve “unidade consumidora com desvio de fase na 

iluminação”. Ainda, há a demonstração de envio de correspondência ao 

Reclamante, com a finalidade de cientifica-lo da ocorrência. Por fim, a 

Reclamada apresentou fotografias do medidor, indicando os problemas 

alegados. Dessa forma, tem-se que a Reclamada adotou o procedimento 

administrativo para a verificação da irregularidade, dando cumprimento à 

determinação contida no art. 129, da Resolução 414 da ANEEL. Desta 

feita, não resta comprovado que houve equívoco na cobrança da energia 

no referido mês. Portanto, a Reclamada demonstrou que atuou dentro dos 

limites do exercício regular do seu direito de credora. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que 

os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a liminar de ID 24968602. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014402-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARLA MOREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014402-22.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LILIAN CARLA MOREIRA DA 

COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada de 

urgência, na qual a Reclamante informa que é cliente da Reclamada 

através da Unidade Consumidora n. 6/9237207-7 , vindo a mudar no imóvel 

onde está localizada a UC em Janeiro de 2019, cujas faturas chegavam 

em média de R$ 100,00 (cem reais) mensal, entretanto, foi surpreendida 

com as cobranças a partir de março de 2019, pois alega que os valores 

cobrados não condizem do consumo de sua residência. Informa ainda, 

que sofreu a suspensão do fornecimento da energia elétrica, em razão da 

inadimplência das referidas cobranças. E na tentativa de resolver 

administrativamente, procurou a Reclamada, porém não obteve êxito. Por 

essas razões requer que a Requerida ENERGISA/MT suspenda as 

cobranças das referidas faturas em litígio, por fim pleiteia indenização por 

danos moral. A parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e 

decorre de recuperação de consumo, pois foi constatada uma 

irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de 

Ocorrência Inspeção. Ainda, a parte Reclamada formulou pedido 

contraposto, no qual pleiteia o recebimento da dívida apurada. Observando 

os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi 

apresentado o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. TOI este 

informando que houve “inversão carga e linha”. Ainda, há a demonstração 

de envio de correspondência a Reclamante, com a finalidade de 

cientificá-la da ocorrência. Por fim, a Reclamada apresentou fotografias do 

medidor, indicando os problemas alegados. Dessa forma, tem-se que a 

Reclamada adotou o procedimento administrativo para a verificação da 

irregularidade, dando cumprimento à determinação contida no art. 129, da 

Resolução 414 da ANEEL. Desta feita, não resta comprovado que houve 

equívoco na cobrança da energia no referido mês. Portanto, a Reclamada 

demonstrou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu 

direito de credora. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 
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Reclamada, já que os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Diante do exposto, opino pela improcedência 

dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada 

para condenar o Reclamante ao pagamento referente ao refaturamento 

apurado e discutido nesta ação, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente com incidência do INPC a partir da data da contestação e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010839-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT27045/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010839-20.2019.8.11.0002.  REQUERENTE:  ALTERNATIVA 

TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado 

o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se ação de obrigação não 

de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada, 

na qual a parte autora informa ser proprietária da unidade consumidora UC 

6/808213-3, realizava o pagamento das faturas que lhe eram enviadas, 

todavia no dia 12/06/2019 foi surpreendido com duas faturas de cobrança 

por parte da reclamada, no valor de R$ 29.054,65 (vinte e nove mil e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) , todavia este alega 

desconhecimento dos valores. Por essas razões requer que a Requerida 

ENERGISA/MT suspenda a cobrança das referidas faturas em litígio, por 

fim pleiteia indenização por danos moral. A parte Ré alega em sua defesa 

que o débito é legítimo e decorre de recuperação de consumo, pois foi 

constatada uma irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o 

Termo de Ocorrência Inspeção. Ainda, a parte Reclamada formulou pedido 

contraposto, no qual pleiteia o recebimento da dívida apurada. Observando 

os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi 

apresentado o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. TOI este 

informando que “a unidade consumidora 808213-3 foi encontrada com 

desvio de duas fases no borne do medidor (carga na linha)”. Ainda, há a 

demonstração de envio de correspondência a Reclamante, com a 

finalidade de cientificá-la da ocorrência. Por fim, a Reclamada apresentou 

fotografias do medidor, indicando os problemas alegados. Dessa forma, 

tem-se que a Reclamada adotou o procedimento administrativo para a 

verificação da irregularidade, dando cumprimento à determinação contida 

no art. 129, da Resolução 414 da ANEEL. Desta feita, não resta 

comprovado que houve equívoco na cobrança da energia no referido mês. 

Portanto, a Reclamada demonstrou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora. Assim, não verifico ilegalidade 

praticada pela Reclamada, já que os referidos documentos se traduzem 

em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Desse modo, 

não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que 

os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento 

referente ao refaturamento apurado e discutido nesta ação, devendo o 

valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da 

data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015056-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015056-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ETELVINA FREIRE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto,etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Devem-se levar em consideração os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, 

entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante pretende ver a parte 

Reclamada condenada judicialmente em danos morais sob o argumento 

que fora vítima da má-prestação de serviço, notadamente pela interrupção 

imotivada de energia em sua unidade consumidora. A parte Reclamada, em 

sua defesa, alegou que a energia da Parte Autora foi suspensa em 

27/07/2019 devido à solicitação da cliente, e que a autora não solicitou a 

religação de sua unidade consumidora, realizando a religação de sua 

energia elétrica de maneira irregular, onde permaneceu ligada até a data 

de 10/10/2019, ocasião em que a Ré verificou que a UC da Requerente se 

encontrava ligada à revelia, oportunidade que procedeu com a Religação 

com Instalação de Medidor, para normalizar o fornecimento de energia, ou 

seja, não houve corte na unidade consumidora, mas sim regularização do 

fornecimento. Em analise dos elementos, circunstâncias e provas que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

Reclamante. É necessário lembrar que, neste conflito de interesses, 

figura, de um lado, uma grande concessionária de energia elétrica, dotada 

de todas as possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade 

de evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, 

que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo 

civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação ou quando for 

ele hipossuficiente. A Reclamada alega que agiu nos exatos termos da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL afirmando que realizou vistoria, 

contudo, não trouxe aos autos nenhum documento para provar que houve 

a vistoria, ou fotos. A Resolução Normativa n. 414/2010 expedida pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê as “condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser 

observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1º); este mesmo 

regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido 

pela concessionária de serviço público para averiguação de 

irregularidades nas Unidades Consumidoras. Nesse contexto, antes de 

tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de 

irregularidade na unidade consumidora, deve “emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da 

Resolução” (art. 129, § 1º, inciso I e 175, § 1º, inciso I); por conseguinte, a 

concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, 

caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em 

até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação 

do recebimento (art. 129, §§ 2º e 3º). Contudo, a Ré não juntou aos autos 

o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e fotografia. Portanto, em que 

pese as alegações da Reclamada, esta não comprovou o cumprimento ao 

estabelecido na Resolução nº 414/2010, notadamente no disposto no art. 

175, § 5º e 7º, aos quais assim dispõe: Art. 175. A religação da unidade 

consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do 

fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança 

do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela 

ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais 

cobranças previstas nessa Resolução. (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012). § 1º A cobrança do custo administrativo de que trata 

o caput se dá com a comprovação da ocorrência mediante a emissão do 

TOI ou por meio de formulário próprio da distribuidora, devendo constar no 

mínimo as seguintes informações: (Incluído pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) I - identificação do consumidor; (Incluído pela REN ANEEL 479, 

de 03.04.2012) II - endereço da unidade consumidora; (Incluído pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) III - código de identificação da unidade 

consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV - 

identificação e leitura do medidor; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) V - data e hora da constatação da ocorrência; e (Incluído pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) VI - identificação e assinatura do 

funcionário da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) 

§ 2º O formulário deve ser emitido em no mínimo 2 (duas) vias, devendo 

uma via ser entregue ao consumidor. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) § 3º Quando a distribuidora apenas proceder com o 

desligamento do disjuntor da unidade consumidora para a suspensão do 

fornecimento, somente poderá cobrar o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do custo administrativo de inspeção homologado 

pela ANEEL. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” Vale dizer, a 

Reclamada não comprovou a forma a qual acondicionou o medido a ser 

periciado, a notificação do Reclamante para o acompanhamento da perícia 

e, por fim, que o laudo fora realizado por autoridade competente e isenta. 

A omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010, que, 

diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei 

nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, 

macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata 

medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Logo, não se pode referendar o procedimento levado a 

efeito pela Reclamada. É necessário que a Reclamada atenda as 

exigências do regulamento da ANEEL, conforme traz a jurisprudência: 

Quanto ao dano moral, considerando que a Reclamante foi obstada de 

usufruir adequadamente e legitimamente o serviço; forçoso reconhecer a 

existência do seu direito de ser indenizada pelo considerável abalo moral 

suportado. Por fim, no que tange ao quantum debeatur, deve ser arbitrado 

por apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, 

considerando a capacidade financeira da parte Reclamante e da 

Reclamada; o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por 

danos morais; a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do Código Civil; e por fim, considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização por danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido entabulado pela parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, para: CONDENÁ-LA ao 

pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 
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firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013535-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VERAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013535-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TANIA VERAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque não é necessária a realização de qualquer 

pericia no medidor de consumo, uma vez que, consta anexado aos autos 

o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT - INMETRO (ID n. 24375835). Indefiro 

as demais preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Requerente ajuizou a presente demanda 

ao argumento de que a partir do mês de outubro recebeu faturas em valor 

exorbitante, não condizendo com o seu consumo real. Pugna pelo 

julgamento procedente do seu pedido para declaração de nulidade do 

valor cobrado na fatura dos meses de outubro a agosto de 2019 e 

restituição do valor pago de R$ 2.351,65 (dois mil trezentos e cinquenta e 

um reais e sessenta e cinco centavos), a exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito e o ser indenizada pelos danos morais 

sofridos. Tentada conciliação, esta restou infrutífera. A parte Requerida, 

por sua vez, apresentou contestação alegando em síntese, que a fatura 

questionada nos autos foi gerada com base na lídima leitura registrada no 

medidor da unidade consumidora do Requerente, não havendo que falar 

em ilegalidade e/ou abusividade na cobrança. Pois bem. Conforme consta 

nos documentos que acompanham a própria exordial, foi realizada perícia 

no medidor em 02/07/2019, sendo emitido um laudo de verificação 

metrológica, o qual foi emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato 

Grosso – IPEM/MT, órgão certificado pelo INMETRO (ID n. 24375835). 

Referido laudo atestou a ausência de irregularidades no medidor. De modo 

que a cobrança, apesar de registrar o consumo elevado, é legítima e não 

caracteriza ato ilícito. Ademais, com a perícia já realizada no medidor de 

energia, pelo INMETRO, trazida tanto na petição inicial, atestando que o 

medidor se encontrava apto e sem qualquer irregularidade, afasta-se 

qualquer alegação de eventual medição irregular, legitimando as faturas de 

energia que lhe foram enviadas. Assim, embora haja a inversão do ônus 

da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a 

parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter 

comprovado de que realmente não possui aparelhos que tenham 

aumentado o seu consumo de energia. Como a parte Requerente deixou 

de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer demonstração 

de que o valor cobrado não esteja de acordo com o real consumo, não 

resta dúvida que inexiste ato ilícito. Nesse mesmo sentido, é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES 

DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As 

provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada referente ao mês de maio/2015 é devida, tendo em 

vista o resultado da perícia realizada no medidor de energia , laudo este 

elaborado por laboratório certificado pelo INMETRO , atestando a ausência 

de irregularidades no medidor . A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (N.U 1000097-83.2018.8.11.0029, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 28/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em nulidade das faturas, 

muito menos em dano moral. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem como 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011908-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA BERTO NEVES OAB - MT26565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011908-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA SIMONE ALMEIDA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Registro que a Reclamada apesar de 

ter sido devidamente intimada em audiência (ID n. 25973732), não 

apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da 

revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a ausência 

de defesa importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante alega que está sendo vítima de defeituosa 

prestação de serviço por parte da reclamada, haja vista ser cliente da 

Demanda por meio do Plano de Saúde P. MTC ONLINE PART. 30% STD. 

Afirma que a defeituosa prestação de serviço ocorreu durante a sua 

gestação, pois fez todas as suas consultas e exames com o médico Dr. 

Maurício Guilherme Silva Soares até 36 semanas de gestação, pois o 

mesmo teria sido descredenciado, momento em que a Reclamada teria lhe 

indicado o médico Dr. Ricardo Augusto M. De Carvalho, uma vez que a 

Reclamante não teria encontrado outro médico que atendesse pelo plano 

de saúde da Reclamada. Todavia, quando atendida pelo Dr. Ricardo 

Augusto M. De Carvalho, o mesmo teria atestado a impossibilidade do 

parto normal, bem como que não realizava a cesariana pelo plano de 

saúde. Desse modo, alega a Autora que deu entrada no pedido de custeio 

da cesariana junto a Reclamada, em razão de a cirurgia estar agendada 
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para o dia 08/09/2019. Narra que devido a todos os transtornos e descaso 

da Reclamada, entrou em trabalho de parto antes da data prevista, razão 

pela qual teve de ser submetida a cesariana e efetuar o pagamento da 

cesariana em 08/08/2019 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Assim, pleiteia a Reclamante a condenação da Reclamada no reembolso 

do valor pago de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e no pagamento da 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação o 

acordo restou infrutífero. Pois bem. Com efeito, cabia à parte Reclamada 

rechaçar especificamente os pontos aduzidos na inicial, entretanto, 

quedou-se revel, pois deixou de apresentar Contestação. A revelia eleva 

a versão factual trazida pela reclamante a foros de verdade formal ou 

processual e, repito, não resultando da convicção deste julgador o 

contrário, dou por certo que houve ação culposa por parte da reclamada, 

que resultou na falha da prestação de serviço, vez que o reclamante 

logrou êxito em comprovar que é beneficiária do plano de saúde junto a 

reclamada, bem como que já havia passado o prazo de carência para 

cesariana (28/06/2019 – ID n. 23516289), além do custeio do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para realização da cesariana. Assim, neste 

caso, observo que a empresa não cumpriu com o que foi contratado. Vejo 

nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela indiferença no 

tratamento dado ao consumidor, sexagenário, nítido dano moral, capaz de 

ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angústia sofridos pelo 

consumidor; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; do 

tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema gerado 

exclusivamente pela ineficiência e pelo desleixo da reclamada em um 

momento delicada na vida da Reclamante. Código de Defesa do 

Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da reclamada é, 

nesta hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de 

culpa da operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços 

reponde, 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.” Os danos morais são devidos, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis que 

percorreu, tentando solucionar o impasse. Além disso, deve ser 

observado que a Reclamante se viu sem amparo da Reclamada no 

nascimento de seu filho. Pelo exposto, opino pelo julgamento PROCEDENTE 

do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Condenar 

a empresa reclamada a pagar a reclamante indenização por danos 

materiais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esse valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora 

de 1%a.m. a partir da citação. 2. Condenar a Reclamada a pagar a 

Reclamante, a titulo de danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados dessa 

data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de 

homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007135-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007135-96.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA Visto. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos entre a Exequente e a Executada MARISANGELA 

XAVIER DE ALMEIDA (ID n. 25301216). Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado no ID n. 25301216, 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 a Exequente e a Executada MARISANGELA XAVIER DE 

ALMEIDA, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título 

executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de 

nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, 

IV, da Lei 9.099/95). Ainda, haja vista existir crédito a ser executado, 

conforme requerido no ID n. 25301196, determino o prosseguimento do 

feito com relação a Executada MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA. Assim sendo, defiro o pedido de penhora do valor exequendo, 

conforme planilha de débito acostado no ID n. 25301219, nas contas 

bancárias da Executada MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA via 

sistema BACENJUD. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos. II. Cumpra-se. Intime-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013063-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RODRIGUES NAZARETH DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013063-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONINA RODRIGUES 

NAZARETH DE SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de abril, maio e junho de 2019. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(29/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007705-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007705-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRAZIELI RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 
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artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente, bem como pela não reconhecimento 

dos débitos. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte 

Reclamada apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, 

que os débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação 

contratual, razão porque a negativação revela apenas o exercício regular 

do direito. Afirmou ainda que a Reclamante tenta enriquecer-se de maneira 

espúria. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise 

acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso 

porque, no caso em comento, a Reclamada pugna pela existência dos 

débitos, juntando aos autos diversos documentos que levam a tal 

conclusão. A Reclamada juntou aos autos o “parcelamento de dívida” (ID 

nº 24429499), estando o contrato devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Ademais, em consulta a 

outra demanda ajuizada pelo Reclamante, verifico que o documento 

comprobatório de endereço pessoal utilizado no ajuizamento foi a fatura 

de consumo de energia elétrica fornecida pela empresa Reclamada. A 

demanda diversa a que me refiro é a de número: 

8015537-18.2017.811.0002, por exemplo, revelando, portanto, ser legítima 

a utilização da unidade consumidora, unidade esta que pelo consumo não 

adimplido, ensejou os débitos que ora se discute na presente demanda. 

Não há como admitir o desconhecimento alegado do Reclamante quanto à 

relação jurídica aqui discutida. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo 

a licitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Condeno 

ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012973-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RAMOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012973-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FATIMA RAMOS DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de julho a setembro de 2018. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada 

pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser 

facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

24377310, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “Novo Mundo Amazonia Moveis e 

Utilidades” na data de 03/07/2017. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser 

indevido ou que sua legitimidade esteja sendo questionada judicialmente. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 
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proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo 

Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente 

legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que o 

mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que 

a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014996-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014996-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WENDER DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever 

o que resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação (ID nº 26331959), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. Conexão: Rejeito a preliminar de 

conexão por não vislumbrar identidade do pedido ou a causa de pedir, 

pois os valores dos débitos e contrato diferem. Mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao argumento de que 

seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, 

esta restou inexitosa. Por ocasião da Contestação, a reclamada alega que 

a dívida cobrada é originada de contrato inadimplido junto ao BANCO ITAU, 

a qual cedeu o crédito para a empresa Promovida (ausência de 

responsabilidade civil). Por fim, pleiteia pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela 

existência do débito, juntando aos autos o contrato firmado junto ao Banco 

Itaú, documento pessoal apresentado na contratação e termo de cessão 

(ID n. 26331962 e n. 26331971), estando os contratos devidamente 

assinados com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo próprio 

Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto 

a parte autora informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez 

comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o 

pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a 

Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre 

o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 
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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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012998-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012998-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde 

das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(01/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 
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data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012126-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOISES CATARINA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012126-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOISES CATARINA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que 

o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de dois contratos 

legitimamente firmados pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que as 

negativações são verdadeiras e legais, ante a inadimplência na Linha nº 

(65) 9675-6069 as faturas dos meses de dezembro de 2017, janeiro e 

fevereiro de 2018 e na Linha nº (65) 9691-2586 as faturas dos meses de 

setembro, outubro e novembro de 2015. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, faturas e 

relatório de chamadas das linhas telefônicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento das inscrições do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(27/02/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013050-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARQUES DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013050-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO MARQUES DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de julho a setembro de 2018. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, faturas e 

relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (18/01/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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1013150-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO MACEDO GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de maio, junho e julho de 2017. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (10/12/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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1012303-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDENILSON ANTONIO DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 
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proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de março a maio de 2018. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, relatório de 

chamadas e faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (24/09/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014253-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014253-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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, 
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por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o “Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e documento pessoal 

apresentado no ato da contratação (ID nº 26879292) e relatório de 

chamadas (ID n. 26878589), estando o contrato assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal). Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação 

à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, a empresa 

Reclamada apresentou também em sua defesa as telas sistêmicas que 

demonstram que o autor estava inadimplente com as faturas de outubro e 

novembro de 2017, sendo que, a parte Autora não comprovou o seu 

adimplemento. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e 

o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse 

o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do 

débito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno ainda, a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012422-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012422-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO XAVIER DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, documento 

pessoal apresentado no ato da contratação (ID nº 26835803) relatório de 

chamadas e faturas, estando o contrato assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 643 de 721



Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011753-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA CELIA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011753-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CATARINA CELIA DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de setembro e outubro de 2016. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, relatório de 

chamadas e faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora tanto no ID n. 23367762 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO 

A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. O Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pois 

apesar de intimado não acostou aos autos, desse modo, o extrato 

apresentada não comprova a existência ou não de eventual apontamento 

adicional nos demais órgãos restritivos, motivo pela qual, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento 

indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais 

deve ser rejeitado. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010802-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010802-90.2019.8.11.0002. INTERESSADO: KAOANNE THAYNARA DE 

AQUINO NUNES SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Exclusão do polo passivo das Reclamadas PATO DO MATO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA: Havendo 

pluralidade de réus que integram cadeia de relação de consumo, todos 

respondem solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão 

pela qual deve ser rejeitada a preliminar de exclusão do polo passiva, por 

força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, vez que ambas 

as Reclamadas estão presentes no contrato firmado com o Reclamante. 

Ilegitimidade Passiva: alega a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S/A, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da presente demanda, pois não teria poder de gerência sobre o 

cancelamento de voos operados pela companhia aérea Avianca, porém a 

reclamada figura na cadeia de fornecedores do serviço contratado, logo, 

estamos diante da responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos 

termos do artigo 18, CDC, motivo pelo qual indefiro a preliminar suscitada. 

Mérito. Narra a parte autora que adquiriu das Reclamadas um pacote de 

viagem para conhecer a cidade de Ilhéus, na Bahia, com data marcada 

para 08 de julho de 2019 a 14 de julho de 2019 pelo valor de R$ 951,23 

(novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos). Afirma que 

no dia 11/06/2019 as Reclamadas teriam informado sobre o cancelamento 

do voo operado pela empresa Avianca e que o pacote teria que ser 

cancelado com pagamento de multa ou aguardar até a localização de 

passagens em outra companhia aérea pelo mesmo valor, porém em data 

diversa ou, ainda, para manter a data inicialmente contratada, efetuar o 

pagamento da diferença para aquisição de novas passagens por outra 

companhia. Nesse sentido, a Reclamante alega que não viu outra 

alternativa, pois as férias já havia sido programada, e efetuou o 

pagamento da diferença cobrada pela Reclamada. Desse modo, pugna 

pela restituição do valor pago e a condenação das Reclamadas em danos 

morais. Realizada a audiência o acordo restou infrutífero. Em sede de 

contestação as Reclamadas sustentaram que o cancelamento do voo 

ocorreu sem qualquer interferência da agência de viagens. As Rés 

defenderam que não praticaram nenhum ato ilícito em face do Reclamante, 

bem como, que não podem ser responsabilizadas pela culpa exclusiva da 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais 

ou materiais a serem indenizados. Inicialmente, cabe salientar que o caso 

em análise trata de relação de consumo. As rés são pessoas jurídicas que 

prestam serviços no mercado de consumo, inserindo-se no conceito de 

fornecedores do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

enquanto a parte autora é consumidor, na forma do art. 2º, da supracitada 

lei, visto ser destinatária final dos serviços ofertados pelo fornecedor. 

Aplicam-se, desta forma, as disposições do referido código ao caso em 

tela, inclusive com a inversão do ônus da prova. No caso dos autos se 

está diante do cancelamento do voo constante no pacote turístico 

adquirido pela Reclamante junto as Reclamadas. Pois bem. Muito embora 

as Reclamadas tenham comunicado ao Autor o cancelamento do voo por 

parte da companhia aérea, observo que a empresa de turismo ofertou a 

parte Autora um pacote turístico incluindo passagem aérea de ida e volta 

para a Ilhéus/BA, com a ida em 08/07/2019 e retorno em 14/07/2019 pelo 

valor de R$ 951,23 (novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três 

centavos). Desse modo, competia as Reclamadas assegurarem o 

cumprimento dos serviços por elas oferecido, sendo certo que o 

cancelamento do voo pela companhia aérea compreende um risco do 

empreendimento das Reclamadas. Além disso, a finalidade da contratação 

de pacote turístico junto as agencias de viagens, é justamente pela 

segurança no serviço ofertado, independentemente da companhia aérea 

escolhida pela agencia. Assim, o cancelamento do voo pela companhia 

aérea, não exime a responsabilidade das Reclamadas no cumprimento do 

pacote por elas ofertado, sendo certo que a cobrança de valores 

adicionais para viagem em outra companhia aérea configurada falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, devem as Reclamadas serem compelidas a 

ressarcir a parte Autora apenas da diferença por ela paga na alteração do 

pacote inicialmente contratado, ou seja, o equivalente a R$ 762,67 

(setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Os 

danos morais também são devidos, embora não na cifra inicialmente 

pretendida, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação 

de impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, que 

mesmo contratando uma empresa de turismo para planejamento de sua 

viagem, se viu obrigada a despender valores não programados. Pelo 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. Condenar as 

Reclamadas, solidariamente, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros de 

mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data. 2. Condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar a 

quantia de R$ 762,67 (setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e 

sete centavos), a titulo de dano material, a Autora. Valor esse que deverá 

ser atualizado com juros de 1% desde o evento danoso (11/06/2019) e 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010825-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BUENO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010825-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LOURDES BUENO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., GELTUR EIRELI - ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Exclusão do polo 

passivo da Reclamada GELTUR EIRELI - ME: Havendo pluralidade de réus 

que integram cadeia de relação de consumo, todos respondem 

solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve 

ser rejeitada a preliminar de exclusão do polo passiva, por força dos 

artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, vez que ambas as 

Reclamadas estão presentes no contrato firmado com o Reclamante. 

Ilegitimidade Passiva: alega a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S/A, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da presente demanda, pois não teria poder de gerência sobre o 

cancelamento de voos operados pela companhia aérea Avianca, porém a 

reclamada figura na cadeia de fornecedores do serviço contratado, logo, 

estamos diante da responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos 

termos do artigo 18, CDC, motivo pelo qual indefiro a preliminar suscitada. 

Mérito. Narra a parte autora que adquiriu das Reclamadas um pacote de 

viagem para Fortaleza, em 4 pessoas (a Requerente, seu esposo e dois 

filhos), marcada para data de 16/09/2019 no valor de R$ 4.461,40 (Quatro 

mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). Afirma 

que no dia 13/08/2019 as Reclamadas teriam informado sobre o 

cancelamento do voo operado pela empresa Avianca e que as opções 

seriam: alterar o destino para o Rio de Janeiro ou Bahia; cancelamento do 

pacote com devolução da metade do valor pago ou efetuar o pagamento 

da diferença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para embarque em 

outra companhia aérea. Nesse sentido, a Reclamante, requereu, 

liminarmente, que as reclamadas fossem compelidas a cumprir com o 

contratado e, no mérito, caso não concedido a liminar, a devolução integral 

do valor pago e a condenação das Reclamadas em danos morais. A 

liminar foi indeferida (ID n. 23116104). Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. Em sede de contestação as 

Reclamadas sustentaram que o cancelamento do voo ocorreu sem 

qualquer interferência da agência de viagens. As Rés defenderam que 

não praticaram nenhum ato ilícito em face do Reclamante, bem como, que 

não podem ser responsabilizadas pela culpa exclusiva da Companhia 

Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais ou materiais 

a serem indenizados. Inicialmente, cabe salientar que o caso em análise 

trata de relação de consumo. As rés são pessoas jurídicas que prestam 

serviços no mercado de consumo, inserindo-se no conceito de 

fornecedores do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

enquanto a parte autora é consumidor, na forma do art. 2º, da supracitada 

lei, visto ser destinatária final dos serviços ofertados pelo fornecedor. 

Aplicam-se, desta forma, as disposições do referido código ao caso em 

tela, inclusive com a inversão do ônus da prova. No caso dos autos se 

está diante do cancelamento do voo constante no pacote turístico 

adquirido pela Reclamante junto as Reclamadas. Pois bem. Muito embora 

as Reclamadas tenham comunicado ao Autor o cancelamento do voo por 

parte da companhia aérea, observo que a empresa de turismo ofertou a 

parte Autora um pacote turístico incluindo passagem aérea de ida e volta 

para a Fortaleza, com a ida em 16/09/2019 e retorno em 20/09/2019 pelo 

valor de R$ 4.461,40 (Quatro mil e quatrocentos e sessenta e um reais e 

quarenta centavos). Desse modo, competia as Reclamadas assegurarem 

o cumprimento dos serviços por elas oferecido, sendo certo que o 

cancelamento do voo pela companhia aérea compreende um risco do 

empreendimento das Reclamadas. Além disso, a finalidade da contratação 

de pacote turístico junto as agencias de viagens, é justamente pela 

segurança no serviço ofertado, independentemente da companhia aérea 

escolhida pela agencia. Assim, o cancelamento do voo pela companhia 

aérea, não exime a responsabilidade das Reclamadas no cumprimento do 

pacote por elas ofertado mesmo que por companhia aérea diversa da 

previamente ofertada pela agencia, ou ainda, ter oportunizado ao 

Reclamante a restituição integral do valor pago, uma vez que a rescisão 

do contrato não ocorreu por vontade ou solicitação do Autor. Desse modo, 

os fatos narrados configura falha na prestação de serviços. A 

responsabilidade da empresa Reclamada, fornecedora de serviços, é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, devem as Reclamadas 

serem compelidas a restituir o valor pago pelo Autor. Os danos morais 

também são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante 

de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de impotência, da 

humilhação, experimentados pelo consumidor, que mesmo contratando 

uma empresa de turismo para planejamento de sua viagem, se viu 

impedido de gozar das férias planejadas e, até mesmo, de ser restituído 

pelo valor total pago, uma vez que não concorreu para o cancelamento do 

pacote adquirido. Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. 

Condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar ao Reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros 

de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data. 2. Condenar as Reclamadas, solidariamente, a 

pagar a quantia de R$ 4.461,40 (Quatro mil e quatrocentos e sessenta e 

um reais e quarenta centavos), a titulo de dano material, a Autora. Valor 

esse que deverá ser atualizado com juros de 1% desde o evento danoso 

(16/09/2019) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação 

desta sentença Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012166-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012166-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO PAULO GARCIA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por PEDRO PAULO GARCIA em face de BANCO OLÉ CONSIGNADOS S.A. 

Narra a parte reclamante ter efetuado o parcelamento de uma dívida de 

cartão de crédito, negociação esta consistente em parcelas que seriam 

debitadas mensalmente em sua conta bancária, sendo a primeira parcela 

debitada em janeiro de 2017 e a última parcela da renegociação em 

dezembro do mesmo ano. Entretanto, em que pese a quitação da referida 

dívida, os descontos continuaram sendo realizados nos meses 

subsequentes, razão pela qual a parte requerente postula a devolução em 

dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$ 

8.444,93 (oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três 

centavos), bem como indenização por danos morais. O douto Magistrado 

negou o pedido de antecipação de tutela, em razão da necessidade de 

maior dilação probatória. A empresa requerida, por seu turno, contesta 

tempestivamente, alegando, em síntese, a licitude dos descontos aqui 

cogitados. Ao final, requer sejam julgados improcedente todos os pedidos 

formulados em sede inicial. Fundamento e decido. Mérito. Compulsando os 

autos, é possível depreender das alegações da empresa requerida que os 

descontos permaneceram sendo realizados porque, supostamente, a 

dívida decorrente da renegociação ainda não havia sido quitada. 

Entretanto, como forma de embasar suas alegações, a empresa 

demandada não carreou aos autos qualquer documento que justificasse a 

continuidade dos descontos, de modo que não se desincumbiu do ônus 

probante que permeava a questão controvertida (descontos indevidos 

após dezembro de 2017). Nesses termos, entendo que assiste razão à 

autora da demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve sucessivos 

descontos realizados em sua conta bancária, vendo seu salário e sua 

subsistência corroída de forma indevida. Ajustado a essa linha de ideias, 

vejamos o entendimento da colenda Turma Recursal: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE DO SALÁRIO DO AUTOR - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NÃO ATENDIDO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa que após a rescisão do contrato de empréstimo, 

continua a realizar descontos indevidos na folha de pagamento do 

consumidor, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar pelos danos 

morais ocasionados. Mantém-se o valor da indenização fixado dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. ( VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 27/06/2011, Publicado 

no DJE 29/06/2011) Nesse mesmo sentido, TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – PAGAMENTO DO VALOR 

MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO 

EXISTENTE. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto 

indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de 

defeito na prestação do serviço. (N.U 1023840-23.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em face das peculiaridades do caso 

concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é uma 

quantia que se revela justa e adequada à título de indenização por danos 

morais. 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, 

OPINO pela PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de 

consequência; 1. Confirmo a liminar deferida pela douta magistrada e 

Determino o cancelamento dos descontos indevidos realizadas na conta 

bancária da parte autora; 2. Condeno a parte reclamada a restituir, em 

dobro, o valor cobrado indevidamente, que totaliza R$ 8.444,93 (oito mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), a título 

de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados da citação; 3. Condenar a empresa reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (janeiro de 2019). Sem 

custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Dyego Nunes da Silva Souza 

Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 
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deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011717-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MANUELE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011717-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA MANUELE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio, faturas e relatório de chamadas (ID 

nº 26876878, 26876853 e 26876854) oriunda de contato telefônico feito 

pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o 

motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual 

o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo, informou seu CPF e o nome 

completo da genitora, bem como confirmou a data de nascimento. Destaco 

que tais informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011827-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011827-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMUEL ANIZIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 
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de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, faturas e 

relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido da credora “Sicred Sudoeste”, o que pode ser 

facilmente visualizado nos comprovantes anexos aos ID nº 23473892. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante 

não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(29/05/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011169-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PAULO SOUZA 

FALCAO REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 
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julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi indevidamente protestado junto ao cartório de Protesto de 

Títulos desta Comarca, bem como inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece como devido. Carreado com a petição inicial, a parte Autora 

juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência da 

negativação, bem como o título protestado. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. Intimada a apresentar impugnação 

à contestação, a parte Autora assim o fez. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas e faturas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de justificar o protesto aqui 

cogitado, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito, bem como o protesto, é fato 

incontroverso, ante ao aos documentos carreados. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Nesse mesmo sentido: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXCLUSÃO DO 

NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E 

IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Protesto indevido assegura a parte autora o 

direito à indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido. O dano moral 

decorre do próprio fato ilícito do protesto indevido . A prova do dano , 

nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos 

efeitos do ato de inscrição indevida . É o chamado dano moral in re ipsa.No 

que toca ao arbitramento dos danos morais , leva-se em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral , que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0023032-74.2013.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 

06/09/2019) Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, somado ao fato de a empresa demandada 

não ter comprovado a devida notificação da autora da demanda quando 

da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, bem como a baixa/cancelamento do 

protesto efetuado junto ao cartório de protesto de títulos; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito, bem 

como o cartório do 4º Ofício desta Capital, determinando o cancelamento 

do protesto promovido em nome do autor da demanda. 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 MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010710-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEONILDE PEREIRA DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de maio a julho de 2015. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, muito menos gravação das solicitações de serviços e reparos na 

linha telefônica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada 

na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora tanto no ID nº 22841158 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), ou seja, o extrato 

apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do 

débito e, apesar de intimado para apresentar o extrato oficial, o Autor 

juntou o documento totalmente ilegível (ID n. 23796321), bem como não 

regularizou o documento, quando foi novamente intimado, razão pela qual, 

reitero que o mencionado documento não detém credibilidade, pois existem 

outros débitos em nome do Reclamante, não podendo ser afirmado qual foi 

inscrito primeiro para a correta analise da aplicação ou não da Sumula 385 

do STJ. Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pois 

apesar de intimado não acostou aos autos (O QUAL, CERTAMENTE, 

EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA 

MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, a fim de evitar 

que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento 

indevido, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais 

deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da 

restrição aqui discutida. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015161-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015161-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE LUIZ DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 
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indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos 

autos os termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP das linhas 

telefônicas n. (65)9.9921-9973 e n. (65) 9.9919-2036 e documento 

pessoal apresentado no ato das contratações (ID n. 26930529 e 

26930535), além das faturas e relatório de chamadas de ambas as linhas, 

estando os contratos assinados com verdadeira identidade da assinatura 

ali exaradas em comparação com os documentos juntados pela própria 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e com o termo de 

audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que 

houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006113-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DA COSTA (REQUERENTE)

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 LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006113-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUZINETE DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO C Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “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”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 
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fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo proposta de emissão de cartão assinada, cuja 

assinatura se assemelha àquela apresentada nos documentos que 

instruíram a inicial, bem como outros elementos de prova que demonstram 

a existencia de vínculo jurídico entre as partes e a existencia do débito da 

parte autora com a parte requerida, não havendo que se falar em danos 

morais, sendo caso de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Ressalta-se que a parte autora poderia ter apresentado impugnação à 

contestação, entretanto, nada manifestou quanto aos documentos 

juntados pela parte requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência 

de conciliação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, documentos esses devidamente assinados 

pela parte requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publicada no 

Sistema Projudi. Intime-se. Às providências. Dyego Nunes da Silva Souza 

Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011992-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011992-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO CARDOSO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Intimada a apresentar impugnação à 

contestação, a parte Autora assim o fez. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 
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Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, bem como em razão do tempo decorrido 

entre o ilícito e o ajuizamento da presente demanda, somado ao fato de a 

empresa demandada não ter comprovado a devida notificação da autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da Demandante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial nos valores 

de R$ 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos), no valor de R$ 

193,74 (cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), ambas 

negativadas em 13 de março de 2016; 2) determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso. 4) indeferir o pedido 

contraposto, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé 

formulados pela parte requerida em face da parte autora. Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. 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 MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012775-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012775-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (gravação de áudio em que a parte autora confirma seus dados 

pessoais, faturas, telas sistêmicas corroborando os demais dados 

informados, etc). Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. Destaca-se 

que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em 

mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 
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demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008722-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA REGINA DA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008722-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AUXILIADORA REGINA DA 

SILVA ANTUNES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., VIVO S.A. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Ilegitimidade Passiva: Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que a 

Reclamante alega falha na prestação de serviço de linha telefônica junto a 

empresa Reclamada, sendo ela, portanto, parte legitima para figurar no 

polo passivo da demanda. Mérito. Afirma a parte Reclamante era cliente da 

1ª Reclamada (VIVO S/A) através do telefone móvel de nº (65) 

99201-1498 e, em abril de 2019, solicitou a portabilidade da linha para a 2ª 

Reclamada (TIM CELULAR S/A), todavia a portabilidade apenas teria 

concretizado em 12/07/2019, após reclamação junto ao PROCON. Desse 

modo, pugna pela condenação das Reclamadas ao pagamento da 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em 

audiência de conciliação a 2ª Reclamada ofereceu a titulo de acordo o 

pagamento do valor de R$ 2.441,47 (dois mil quatrocentos e quarenta e um 

reais e quarenta e sete centavos) que foi aceito pela parte Reclamante. A 

Autora requereu o prosseguimento da ação em face da 1ª Reclamada. A 

1ª Reclamada em sua contestação alega, em suma, que não cometeu ato 

ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação. 

Pois muito bem. Quanto ao acordo celebrado entre a Reclamante e a 2ª 

Reclamada, não vislumbro qualquer óbice na sua homologação, razão pela 

qual, passo a analise dos fatos com relação a 1ª Reclamada. A parte 

Autora alegou em sua inicial, que possuía uma linha telefônica junto a 1ª 

Reclamada, no entanto, a Reclamada não teria atendido a sua solicitação, 

sendo que, quando da realização da reclamação junto ao PROCON no dia 

08/07/2019, teria sido confirmado que a linha ainda pertencia a 1ª 

Reclamada. A Resolução nº 460, de 19 de março de 2007 da ANATEL 

determina em seu art. 46 que o “Processo de Portabilidade inicia-se 

mediante a solicitação do usuário junto à Prestadora Receptora”. Nesse 

sentido, observo que a Autora não logrou êxito em comprovar que tendo 

solicitado a portabilidade junto a Prestadora Receptora (2ª Reclamada) a 

portabilidade não tenha se concretizado por falha na prestação de serviço 

da Prestadora Doadora (1ª Reclamada). Ademais, também é possível 

observar que a portabilidade se concretizou após a reclamação junto ao 

PROCON, sendo que, naquela ocasião a parte Autora apenas acionou a 

operadora Receptora. Logo, não há nos autos quaisquer indícios de falha 

na prestação de serviço por parte da Prestadora Doadora (2ª Reclamada). 

Assim, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o 

formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre a Autora e a Ré TIM CELULAR S.A., a teor do que dispõe o art. 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Ainda, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente a conduta culposa da Reclamada VIVO S.A., julgo 

IMPROCEDENTE a presente reclamação em relação a mesma, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga __________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011518-20.2019.8.11.0002
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STEFANO RENAN VIEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011518-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STEFANO RENAN VIEIRA 

VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de junho a agosto de 2018. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 
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reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(17/06/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008653-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HUDSON LEITE DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por HUDSON LEITE DE CAMPOS em face de BANCO PAN S.A. Narra a 

parte reclamante ter efetuado o parcelamento de uma dívida de cartão de 

crédito, negociação esta consistente em parcelas que seriam debitadas 

mensalmente em sua conta bancária, sendo a primeira parcela debitada 

em julho de 2016 e a última parcela da renegociação em abril de 2017. 

Entretanto, em que pese a quitação da referida dívida, os descontos 

continuaram sendo realizados nos meses subsequentes, razão pela qual 

a parte requerente postula a devolução em dobro dos valores 

descontados indevidamente no montante de R$ 5.137,54 (cinco mil cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como indenização 

por danos morais. O douto Magistrado negou o pedido de antecipação de 

tutela, em razão da necessidade de maior dilação probatória. A empresa 

requerida, por seu turno, contesta tempestivamente, alegando, em síntese, 

a licitude dos descontos aqui cogitados. Ao final, requer sejam julgados 

improcedente todos os pedidos formulados em sede inicial. Fundamento e 
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decido. Mérito. Compulsando os autos, é possível depreender das 

alegações da empresa requerida que os descontos permaneceram sendo 

realizados porque, supostamente, a dívida decorrente da renegociação 

ainda não havia sido quitada. Entretanto, como forma de embasar suas 

alegações, a empresa demandada não carreou aos autos qualquer 

documento que justificasse a continuidade dos descontos, de modo que 

não se desincumbiu do ônus probante que permeava a questão 

controvertida (descontos indevidos a partir de maio de 2017). Nesses 

termos, entendo que assiste razão à autora da demanda. No que 

concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve sucessivos descontos realizados em sua conta bancária, 

vendo seu salário e sua fonte de subsistência corroída de forma indevida. 

Ajustado a essa linha de ideias, vejamos o entendimento da colenda Turma 

Recursal: RECURSO CÍVEL INOMINADO - RESCISÃO DO CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE DO 

SALÁRIO DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS 

DESCONTOS NÃO ATENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa que após a rescisão do contrato de empréstimo, 

continua a realizar descontos indevidos na folha de pagamento do 

consumidor, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar pelos danos 

morais ocasionados. Mantém-se o valor da indenização fixado dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. ( VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 27/06/2011, Publicado 

no DJE 29/06/2011) Nesse mesmo sentido, TJMT: AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – PAGAMENTO DO VALOR 

MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO 

EXISTENTE. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto 

indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de 

defeito na prestação do serviço. (N.U 1023840-23.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em face das peculiaridades do caso 

concreto, bem como em razão do tempo decorrido entre o ilícito e o 

ajuizamento da presente demanda, entendo que o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) é uma quantia que se revela justa e adequada à título de 

indenização por danos morais. 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, OPINO pela PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial, 

em via de consequência; 1. Confirmo a liminar deferida pela douta 

magistrada e Determino o cancelamento dos descontos indevidos 

realizadas na conta bancária da parte autora; 2. Condeno a parte 

reclamada a restituir, em dobro, o valor descontado indevidamente, que 

totaliza R$ 5.137,54 (cinco mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados da citação; 3. Condenar a empresa 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 ( três mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (maio de 2017). Sem custas e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008503-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008503-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANO APARECIDO 

GASPAR DE MAGALHAES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e materiais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, ao argumento 

de que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

pugnando, assim, pela declaração da inexistência da relação jurídica e do 

débito, além da reparação pelos danos morais sofridos e a restituição em 

dobro dos valores descontados. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 
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provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (áudio em que o autor da demanda confirma seus dados pessoais, 

faturas, etc). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora 

se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para que fosse firmada a 

referida avença. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela licitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 

débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. 

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar 

em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno 

ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008756-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008756-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA FONSECA DA 

SILVA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. O reclamante pretende ver a 

reclamada condenada ao pagamento de danos materiais e morais por furto 

realizado no interior do seu veículo. Alega que estacionou seu veículo no 

estacionamento disponibilizado pela reclamada, diz que ao retornar para 

seu veículo verificou que havia sido furtado de dentro do seu veiculo um 

celular modelo Samsung Galaxy J8, no valor de R$1.599,00 (um mil 

quinhentos e noventa e nove reais). Alega que procurou o gerente da 

reclamada e nada foi resolvido. Em contestação, a reclamada, em suma, 

afirma que não há prova dos supostos danos, pois não há qualquer sinal 

de arrombamento. Não obstante se tratar de relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas 

e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, 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 provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. 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.” In casu, o reclamante 

alega que o furto ocorrido em seu veículo foi quando estava estacionado 

nas dependências da reclamada, juntando aos autos o boletim de 

ocorrência no que se refere à apontada infração penal. Ora, o Boletim de 

Ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo 

reclamante ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar 

o seu alegado. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – 

COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. 

RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera 

presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que 

apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, 

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o 

documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem 

consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, 

p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda 

que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar 

incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de 

produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 

105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 

19.09.2012)”. Pois bem. Em que pese as alegação do autor, contudo, não 

há prova robustas do alegado. Cumpre salientar que o autor não juntou 

qualquer foto do veículo para demonstrar que houve arrombamento e furto 

no veículo. Em relação as declarações juntadas, entendo frágeis, na 

medida que são declarações unilaterais, sem valor probante em face de 

outras provas que poderiam ser juntadas (fotos do veículo arrombado). 

Assim, não foi demonstrado que o furto ocorreu nas dependências da 

Reclamada. Até mesmo porque o cupom fiscal apresentado pela parte 
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autora esta totalmente ilegível. Frisa-se ônus este do reclamante, não se 

vislumbra a existência de qualquer ato ilícito por parte da reclamada, ou 

mesmo nexo de causalidade com os danos apontados. Incumbe ao 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por 

bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009959-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON AUGUSTO ALVES (REQUERENTE)

SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009959-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON AUGUSTO ALVES, 

SYNARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Inicialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 

no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da 

Preliminar: Ilegitimidade Passiva: O caso vertente, muito facilmente revela a 

relação consumerista havida entre as partes, de modo que é dever a 

aplicação das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). No citado Codex, está estatuído o princípio da solidariedade, literal 

e genericamente, em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7º, 

parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); 

art. 25, parágrafo 2º. Neste contexto, absolutamente não há se falar em 

ilegitimidade passiva da Reclamada, pois possuem relação direta com o 

direito material aqui discutido. Mérito: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual a requerente informa que 

comprou passagens aéreas na empresa ré, com destino a Fortaleza/CE. 

Alega que a companhia aérea cancelou o voo da volta programado para o 

dia 27/04/2019, com previsão de chegada as 19h30 em Cuiabá/MT, e que 

diante do cancelamento os autores adquiriram passagens aéreas de outra 

companhia. Chegando em Cuiabá/MT somente no dia 28/04/2019 as 14h55, 

ou seja, com mais de 14 horas de atraso. Deste modo, requerem 

indenização por dano material no valor de R$ 1.383,76 (um mil, trezentos e 

oitenta e três reais e setenta e seis centavos) referente às passagens 

canceladas, além da indenização por dano moral. A Reclamada afirmou em 

sede de contestação que não há dever de indenizar, e que inexiste 

qualquer ato praticado pelas Rés que possa conduzir a sua 

responsabilização no presente caso. Pois bem. É necessário lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, empresas fornecedoras 

de serviços, dotadas de todas as possibilidades de produção de prova, 

com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no 

cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. São fatos incontroversos nos autos a não 

realização do voo da volta como determinado na data da compra. A 

verossimilhança reside nos elementos e circunstância que envolvem a 

controvérsia, pois verifica-se a existência da emissão de passagens 

aéreas e que não ocorreu no dia previamente contratado, por 

cancelamento dos voo. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 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.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil. Sendo que a reclamada não alegou tal 

evento em sede de contestação. Assim, a ré não se desincumbiu do ônus 

da prova (art.373, II CPC) da existência de furtuito externo a romper o 

nexo causal. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência 

de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que passam de mero 

aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. 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. No caso dos autos, cancelamento de voo extrapola todos 

os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de grande 

porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) Por fim, no que se refere ao pedido de 

restituição dos valores das passagens, entendo ser devido, ante a não 

realização do voo pela ré. Assim, a ré deve restituir ao autor o valor de R$ 

1.383,76 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos) aos autores. Dispositivo: Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a reclamada 

a: 1) RESTITUIR aos reclamantes, a quantia de R$ 1.383,76 (um mil, 

trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), de dano 

material, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e 

juros de mora de 1% a contar da citação. 2) PAGAR indenização por 

danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, 

contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 
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Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010627-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE DIAS JORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010627-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADNE DIAS JORDAO 

REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, etc. Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Da Preliminar: 

Ilegitimidade Passiva: O caso vertente, muito facilmente revela a relação 

consumerista havida entre as partes, de modo que é dever a aplicação 

das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). No 

citado Codex, está estatuído o princípio da solidariedade, literal e 

genericamente, em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7º, 

parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); 

art. 25, parágrafo 2º. Neste contexto, absolutamente não há se falar em 

ilegitimidade passiva das Reclamadas, pois possuem relação direta com o 

direito material aqui discutido. Mérito: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual o requerente informa que 

comprou passagens aéreas nas empresas rés, com destino a Salvador, 

com previsão de chegada no dia 21/12/2018 as 10h35. Contudo, a ré 

atrasou/cancelou seu voo, saindo de Cuiabá somente no dia 22/12/2018 

as 22h45 e chegando em Salvador as 1h20, ou seja, com mais de 15 

horas de atraso. E que diante disso o autor perdeu um dia da diária do 

hotel. Deste modo, requer indenização por dano material no valor de R$ 

R$1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais), referente a diária do 

hotel, além da indenização por dano moral. A Reclamada afirmou em sede 

de contestação que não há dever de indenizar, e que inexiste qualquer ato 

praticado pelas Rés que possa conduzir a sua responsabilização no 

presente caso. São fatos incontroversos nos autos a não realização do 

voo como determinado na data da compra. É necessário lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, empresas fornecedoras 

de serviços, dotadas de todas as possibilidades de produção de prova, 

com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no 

cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. A verossimilhança reside nos elementos e 

circunstância que envolvem a controvérsia, pois verifica-se a existência 

da emissão de passagens aéreas e que não ocorreu no dia previamente 

contratado, por cancelamento dos voo. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 

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.” , Assim, por ser 

objetiva, responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

promovida. Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil. Sendo que a reclamada não 

alegou tal evento em sede de contestação. Assim, as rés não se 

desincumbiram do ônus da prova (art.373, II CPC) da existência de furtuito 

externo a romper o nexo causal. Da análise detida dos autos, verifico que 

houve a ocorrência de grave ato ilícito, ocasionando incomodo que 

passam de mero aborrecimento. Sendo assim, ante o reconhecimento de 

ato ilícito indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. 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. No caso dos autos, o cancelamento do voo previamente 

contratado, e atraso de mais de 15 horas, extrapola todos os critérios de 

bom senso do que se espera de uma empresa de grande porte. Assim, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Por fim, no que se refere ao pedido de 

restituição dos valores gastos com hotel, entendo que de fato a autora 

perdeu 1 (um) dia de hospedagem não usufruídas, devido ao atraso do 

voo. Contudo, forme o documento de Num. 22820934 - Pág. 1, o valor da 

diária foi de de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). Assim, considero 

que o valor a ser restituído de hospedagem é apenas de 1 (um) dia, pois o 

atraso do voo foi de 15 horas. Dispositivo: Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar as 

reclamadas, em responsabilidade solidária a: 1) RESTITUIREM a 

reclamante, a quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), de dano 

material, atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e 

juros de mora de 1% a contar da citação. 2) PAGAREM indenização por 

danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, 

contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 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 
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Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011440-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVA BENEDITA DE CAMPOS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Visto. Dispensado 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, I, do C.P.C. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que 

adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a Maceió, e que no voo 

da ida houve um atraso, chegando ao seu destino final somente após 7 

horas do horário previamente contratado. A parte Reclamada na sua 

contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o argumento de que o 

atraso do voo foi em decorrência do “tráfego aéreo”, motivo pelo qual não 

há que se falar em reparação por danos morais. Pois bem, É necessário 

lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma grande 

companhia aérea, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou no 

cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Assiste razão parcial a parte autora. É 

incontroverso nos autos que houve atraso no voo, diante da confissão da 

Ré em sede de contestação, vejamos: “De fato, o voo G3 1550 inicialmente 

contratado sofreu atraso, entretanto, o atraso não se deu por falha na 

prestação de serviço da ré, mas sim em decorrência do intenso tráfego 

aéreo... Desta forma, o atraso do voo da parte autora teve como única e 

exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência 

de alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, 

acarretando um verdadeiro “efeito cascata” (ID Num. 25670506 - Págs. 4 e 

5). Em que pesa a parte autora não ter apresentado os bilhetes de 

passagens do voo realizado de forma atrasada, porém apresentou o 

voucher em que demonstra que contratou o voo, sendo que caberia a ré 

contestar especificamente, ocorreu que a ré confessa que houve atraso 

no voo devido o “tráfego aéreo”. Desse modo, a ré ao tomar conhecimento 

do motivo do atraso do voo, diante da inversão do ônus da prova, deveria 

demonstrar que o atraso foi menos de 4 (quatro) horas, para ser isentada 

de uma condenação, contudo quedou-se inerte. Assim, entendo que não 

se desincumbiu do seu ônus, ferindo o artigo 373, II do CPC. Desta 

maneira, acolho a alegação feita na petição inicial, de que a chegada da 

autora no destino final foi com atraso de 7 horas. Configurada a falha na 

prestação do serviço. Portanto, imputa-se à Reclamada o dever de reparar 

os danos causados. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 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.” , Assim, por ser objetiva, 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. A 

justificativa da Reclamada de “tráfego aéreo” não é uma das hipóteses de 

excludentes de responsabilidade prevista no §3º, art.14, do CDC. 

Registra-se que nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido 

pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque decorrente de alto 

índice de tráfego na malha aeroviária, caracteriza fortuito interno, já que 

integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. Portanto, o vício na prestação 

do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento/atraso 

de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois implica 

no retardamento da chegada ao destino, ou sequer há chegada, fato este 

que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável. 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. No caso dos autos, o 

atraso de cerca de 7 horas do horário previsto para o embarque extrapola 

todos os critérios de bom senso do que se espera de uma empresa de 

grande porte. Assim, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1015502-12.2019.8.11.0002
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015502-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a parte 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o artigo 355, I, do C.P.C. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento 

de que adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá a Fortaleza com 

previsão de chegada no destino final no dia 14/11/2018 as 1h30, e que no 

voo da ida houve uma conexão em Brasília, ocasião em que houve atraso 

do voo, fazendo com que a autora chegasse no destino final somente na 

madrugada do dia 16/11/2018. Portanto, após 24 horas de atraso. A parte 

Reclamada na sua contestação opôs-se à pretensão reparatória, sob o 

argumento de que o atraso do voo foi em decorrência de “problema 

técnico na aeronave”, motivo pelo qual não há que se falar em reparação 

por danos morais. Pois bem, É necessário lembrar que, neste conflito de 

interesses, figura, de um lado, uma grande companhia aérea, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de 

evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, 

que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo 

civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação. Assiste razão 

parcial a parte autora. É incontroverso nos autos que houve atraso no 

voo, diante da confissão da Ré em sede de contestação, vejamos: 

“Ocorre que, no dia do voo da parte Requerente, aconteceu um problema 

técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a 

verificação do problema pela equipe responsável, foi informado que o voo 

não iria partir no horário programado inicialmente, haja vista a prioridade 

pela segurança dos passageiros e tripulação.” (ID Num. 26750150 - Pág. 

1). Em que pesa a parte autora não ter apresentado os bilhetes de 

passagens do voo realizado de forma atrasada, porém apresentou o 

voucher em que demonstra que contratou o voo, sendo que caberia a ré 

contestar especificamente, ocorreu que a ré confessa que houve atraso 

no voo devido a “problema técnico na aeronave”. Desse modo, a ré ao 

tomar conhecimento do motivo do atraso do voo, diante da inversão do 

ônus da prova, deveria demonstrar que o atraso foi menos de 4 (quatro) 

horas, para ser isentada de uma condenação, contudo quedou-se inerte. 

Assim, entendo que não se desincumbiu do seu ônus, ferindo o artigo 373, 

II do CPC. Desta maneira, acolho a alegação feita na petição inicial, de que 

a chegada da autora no destino final foi na madrugada do dia 16/11/2018, 

ou seja, após 24 horas do voo previamente contratado. Configurada a 

falha na prestação do serviço. Portanto, imputa-se à Reclamada o dever 

de reparar os danos causados. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 

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.” , Assim, por ser 

objetiva, responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

promovida. A justificativa da Reclamada de “problema técnico na 

aeronave” não é uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade 

prevista no §3º, art.14, do CDC. Registra-se que nas relações de 

consumo, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento. No contrato de 

transporte aéreo de passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que exclui expressamente a responsabilidade do 

transportador em caso de força maior. Apenas o fortuito externo 

efetivamente comprovado tem o condão de excluir a responsabilidade civil, 

já que o fortuito interno é abrangido pelo Risco do Empreendimento. 

Preterição de embarque decorrente de problema técnico na aeronave, 

caracteriza fortuito interno, já que integra o processo de execução do 

serviço de transporte aéreo, não eximindo a responsabilidade civil do 

prestador de serviço, pois compreende no risco do empreendimento. 

Portanto, o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, 

caracterizado pelo cancelamento/atraso de voo, é suficiente para ensejar 

a reparação por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao 

destino, ou sequer há chegada, fato este que, pelas regras de experiência 

comum, evidenciam um abalo emocional considerável. 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. No caso dos autos, o cancelamento do voo previamente 

contratado, e atraso de 24 horas, extrapola todos os critérios de bom 

senso do que se espera de uma empresa de grande porte. Assim, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Por fim, no que se refere ao pedido de 

restituição de dano material, entendo indevido, pois a autora não faz prova 

nesse sentido, e nos pedidos não requer qualquer valor monetário do 

suposto dano material sofrido. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de 

juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 
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produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013483-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA REGINA DA SILVA ALENCAR E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013483-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEYLA REGINA DA SILVA 

ALENCAR E SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, 

entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual o requerente informa que 

comprou passagens aéreas na empresa ré, com destino a Recife, com 

conexão em Brasília, com previsão de chegada no destino final no dia 

10/09/19 as 10h45. Contudo, o voo de Cuiabá saiu com atraso, fazendo 

com que a autora perdesse a conexão em Brasília. Chegando no seu 

destino final somente as 14h15 do dia 10/09/2019, ou seja, com 3h30 de 

atraso. Deste modo, requer indenização por dano moral. A Reclamada 

afirmou em sede de contestação que não há dever de indenizar, e que 

inexiste qualquer ato praticado pelas Rés que possa conduzir a sua 

responsabilização no presente caso. Pois bem. Não Assiste razão a parte 

autora. Compulsando os autos e os bilhetes anexados com a inicial, 

verifica-se que houve um atraso de 3h30. Segundo entendimento do 

colendo STJ, a falha no serviço aéreo, bem como o dano moral in re ipsa, 

configuram-se a partir de 4 (quatro) horas de atraso. Confira-se o julgado 

abaixo colacionado: REsp 1280372 / SP - RECURSO ESPECIAL Nº 

2011/0193563-5 - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 

Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 07/10/2014 - DJe 

10/10/2014 - RSTJ vol. 240 p. 603 RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO 

DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO 

HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. 

ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. Vejamos outra jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA 

COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 

VOO INFERIOR A 4 HORAS. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE MAIORES TRANSTORNOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. 

QUANTUM AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. , esta 

2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação 

ao recurso de GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgar pelo (a) Com Resolução 

do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 2Âª Turma 

Recursal - DM92 - 0003929-10.2016.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Marcelo 

de Resende Castanho - - J. 19.04.2017) (TJ-PR - RI: 

000392910201681600180 PR 0003929-10.2016.8.16.0018/0 (Acórdão), 

Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 19/04/2017, 

2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 19/04/2017) Muito 

embora se trate de responsabilidade civil objetiva, tal circunstância não 

exonera o consumidor de demonstrar minimamente a falha na prestação 

do serviço (ato ilícito), o dano sofrido, assim como o nexo causal, posto 

que consistem em elementos indispensáveis à configuração de quaisquer 

das espécies de responsabilidade civil. Vale notar que a situação 

vivenciada pelo autor consiste no máximo em dissabor, aborrecimento ou 

irritação, não ostentando a condição de vexame, sofrimento ou humilhação 

anormal, capaz de dar azo à pretendida indenização, até porque nenhum 

elemento concreto foi apresentado aos autos que evidenciasse tal dever. 

Assim, o atraso não ultrapassou quatro horas, não havendo que se falar, 

portanto, em indenização por danos morais, consoante pacífica 

jurisprudência, isto porque somente se configura dano moral por atraso 

em voo inferior a quatro horas, se o consumidor for submetido a situação 

constrangedora ou humilhante. O que não foi provado pelo autor. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inicias. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008832-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BENEDITO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008832-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEY BENEDITO DA FONSECA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 
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sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, ação 

consumerista fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode 

ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

repetição de indébito proposta por NEY BENEDITO DA FONSECA em face 

de BANCO OLÉ CONSIGNADOS S.A. Alega a parte reclamante o 

pagamento de descontos mensais efetuados em sua folha de pagamento 

sob a rubrica “cartão de crédito” cuja origem desconhece, haja vista ter 

celebrado com a empresa requerida tão somente empréstimo consignado 

em folha de pagamento. Alega jamais ter recebido qualquer cartão de 

crédito e que já paga a referida dívida há muito tempo (desde 2012), e que 

não recebe qualquer informação da empresa requerida acerca do término 

do contrato e dos mencionados descontos. A empresa requerida, por seu 

turno, contesta tempestivamente, alegando, em síntese, a prescrição e 

decadência do direito postulado em juízo, bem como a licitude dos 

descontos aqui cogitados, haja vista se tratar de contrato regularmente 

assinado pela autora da demanda. Ao final, requer sejam julgados 

improcedente todos os pedidos formulados em sede inicial. Fundamento e 

decido. Mérito. Da não ocorrência da prescrição. Da narrativa dos fatos 

depreende-se com facilidade que a questão ora posta diz respeito a uma 

relação consumerista, o que afasta, de plano os prazos prescricionais 

estabelecidos pelo Código Civil. Na esteira desse raciocínio, vejamos as 

preleções de Cristiano Chaves de Farias: “Nas relações de consumo, 

havendo acidente de consumo (fato do produto ou do serviço), o prazo 

prescricional será, não de 03 (três) anos como previsto no Código Civil, 

mas de 05 (cinco) anos, a teor do prescrito no art.27 do CDC: ‘prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 

(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, 

Felipe. Manual de Direito Civil. Salvador: Juspodivm, 2018). Com base no 

mesmo raciocínio resta claro, também, a não ocorrência da decadência do 

direito discutido, mormente por se tratar de relação de trato sucessivo, o 

que faz com que os descontos indevidos se estendam até o presente 

momento, tratando-se, pois, de lesão atual ao direito discutido nos 

presentes autos. Diante do exposto, rejeito a arguição de prescrição, bem 

como de decadência, formulada pela empresa demandada. Compulsando 

os autos, é possível depreender das alegações da empresa requerida que 

os descontos permaneceram sendo realizados porque, supostamente, a 

dívida decorrente da renegociação ainda não havia sido quitada. 

Entretanto, a empresa reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que demonstre o valor total da dívida em comento, tampouco 

seu termo inicial e final, o que por certo se revela ilícito por desrespeitar o 

princípio da boa-fé objetiva, primado que deve permear toda e qualquer 

relação contratual consumerista. Nessa mesma linha de ideias, cumpre 

asseverar que tal conduta fere flagrantemente o direito de bem informar o 

consumidor, nos termos do disposto no art.6º, III, do CDC. Vejamos: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Nesses termos, 

entendo que assiste razão à autora da demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, teve sucessivos descontos realizados em sua conta 

bancária, vendo seu salário e sua subsistência corroída de forma 

indevida. Ademais, entabular contratos sem a devida clareza e 

transparência acerca dos valores e prazo de adimplemento são práticas 

que se revelam contrárias ao primado da boa-fé objetiva preconizada pelo 

Código de Defesa do Consumidor. Ajustado a essa linha de ideias, 

vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

– PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA 

E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Subsiste o 

dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta 

corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do 

serviço. (N.U 1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Assim, em 

face das peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) é uma quantia que se revela justa e adequada à 

título de indenização por danos morais. No que tange ao pedido de 

devolução em dobro formulado pela autora, considero ser impossível 

acolher tal pleito haja vista a sua generalidade e indeterminação, posto não 

ter sido apontado os meses ou período a ser devolvido, tampouco o valor 

de referida devolução, o que por certo afronta o disposto no art.14, §2º, 

da Lei 9.099/95, bem como comprometeria a liquidez desta sentença. 

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, OPINO pela 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial, em via de consequência; 1. 

Determino o cancelamento de todos os descontos realizados pela 

empresa requerida na conta bancária da parte autora; 2. Condenar a 

empresa reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010947-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010947-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA NUNES ESPERIDIAO 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada apresentou 

Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto 

da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque 

a negativação revela apenas o exercício regular do direito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “cadastro 

de revendedor autônomo”, estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação 

com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Bem como os pedidos realizadores pela autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade 

do débito em questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015965-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015965-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO VITALINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 
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se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013180-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DO NASCIMENTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013180-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO 

SALES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 
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sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015632-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSELIA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 
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cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013557-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013557-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIA JESUS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 
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produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta ação), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010757-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIENE MARIA DE ALMEIDA 

RONDON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Repetição do Indébito em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de falha na prestação de serviço, haja vista estar recebendo 

cobranças de serviços de Vivo Guru (Ilimitado) e Vivo Musica 3em1 CTR 

que não foram contratados. Afirma que é cliente da empresa Reclamada, 

por meio da linha telefônica numero (65) 99935 -0507, com o plano 

intitulado de VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIMITADO no valor de R$ 

49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, a partir 

do mês de maio de 2019 a empresa Reclamada teria incluído serviços não 

contratados em sua fatura. Assim, alega que no mês de maio/2019 teria 

pagado indevidamente o valor de R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze 

centavos), além de que, a Reclamada teria persistido nas cobranças 

abusivas, uma vez que no mês de junho o valor cobrado foi de R$ 98,41 

(noventa e oito reais e quarenta e um centavo) e no mês de julho o valor 

de R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (ID nº 25007722), alegando, em suma, a ausência do ato 

ilícito, bem como que os valores cobrados são referentes ao pacote 

promocional adquirido. Assim, alega tratar-se de exercício regular do 

direito e, portanto, a inexistência do dever de reparar os danos alegados 

pela parte autora. A parte Reclamante apresentou impugnação à 

Contestação. Pois bem. Ao contrario do alegado pela empresa reclamada, 

a parte autora demonstrou nos autos que o pacote por ela contratado era 

no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) 

incluindo: internet pronta para o 4G; whatsapp ilimitado; ligações ilimitadas 

para qualquer celular Vivo usando o 15; ligações ilimitadas para qualquer 

fixo usando o 15; ligações ilimitadas locais para celulares de outras 

operadoras e SMS ilimitado para qualquer operadora. No entanto, nas 

faturas acostadas pela Autora, resta evidente a cobrança de serviços 

adicionais referentes a Vivo Guru (Ilimitado) no valor de R$ 29,90 (vinte e 

nove reais e noventa centavos) e Vivo Musica 3em1 CTR no valor de R$ 

16,90 (dezesseis reais e noventa centavos). Competia a empresa 

reclamada especificar em sua defesa em que consiste os serviços 

cobrados, além de demonstrar a adesão pela parte autora ou até mesmo a 

sua utilização, contudo, nenhuma prova fez nesse sentido. Além disso, 

muito embora alegue a Reclamada que o pacote aderido pelo autor seria 

promocional, não comprovou que tenha notificado o mesmo sobre o 

termino da promoção e dos valores que passariam a ser cobrados. Deste 

modo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

empresa reclamada, que passou a cobrar valores muito além do 

contratado, sem comprovar a utilização dos serviços, razão pela qual 

deve a mesma ser compelida a indenizar a parte autora pelos transtornos 

causados. Os danos morais são devidos, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, experimentados pelo requerente/consumidor, pois foi 

surpreendido com valores muito além do contratado, fato este que 

prejudica sobremaneira o orçamento familiar - embora não na cifra 

inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços 

e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

reparação moral deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 
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culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Ainda, a parte 

autora pleiteia a condenação da Reclamada na restituição em dobro dos 

valores cobrados, no montante de R$ 115,81 (cento e quinze reais e 

oitenta e um centavo). Porém entendo que o pleito da parte autora é 

indevido, uma vez que a mera cobrança não enseja no direito de 

restituição. Isso porque, não consta nos autos qualquer comprovante de 

pagamento das faturas, desse modo, não há valores a serem restituídos 

ao demandante. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. Confirmar a liminar 

deferido no ID n. 22993105; 2. Determinar que a Reclamada abstenha de 

realizar as cobranças referentes aos serviços intitulados de “Vivo Guru 

(ilimitado) e Vivo Música 3em1 CTR”; 3. Condenar a reclamada a pagar à 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014203-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERISON SOUZA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014203-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HERISON SOUZA DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Tentada 

a conciliação, o acordo restou infrutífero. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito 

(ID n. 26183460), estando o contrato assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados 

pela própria Reclamante e com o termo de audiência de conciliação. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Ademais, a argumentação da parte reclamante é totalmente 

genérica, pois apesar de alegar que não possui débitos em aberto junto a 

reclamada, não juntou aos autos qualquer comprovante quitação da fatura 

que deu ensejo a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Isso porque, a parte Reclamada acostou em sua defesa o print da 

fatura do cartão de crédito que evidencia que o débito negativado é 

decorrente do inadimplemento da fatura com vencimento em 27/08/2018, 

bem como que o cartão de crédito foi utilizado junto ao supermercado 

FORT 095 CMD. Logo, conquanto a parte autora informe, que não possui 

débito, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o 

pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Como 

anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar 

a existência de débito em nome da parte autora, sendo que não restou 

provado a quitação de tais débitos pela reclamante. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Desse 

modo, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 

débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e dos 

débitos negativados, não há se falar em inexistência de débitos, muito 

menos em indenização por dano moral. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 
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parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. 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 para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012610-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012610-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AILTON PRIMO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. Destaca-se 

que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em 

mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Registro que a Reclamada apesar de ter sido devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação, motivo pelo qual opino pela 

decretação da revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se 

que a contumácia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Alega a parte Reclamante em sua exordial que é 

titular da Unidade Consumidora nº 6/668902-0. Afirma que em dezembro 

de 2017 se mudou para uma área rural, utilizando esporadicamente a 

energia no imóvel vinculado a UC nº 6/668902-0. Narra que em julho de 

2018 recebeu uma fatura do mês de abril de 2018 com vencimento para o 

dia 30/06/2018 no valor de R$ 559,17 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e dezessete centavos), todavia, por não estar utilizando o imóvel 

entrou em contato com Reclamada, que teria lhe informado que o valor era 

referente a uma irregularidade constatada no imóvel. Afirma que após 

explicar que o imóvel não era utilizado com frequência a fatura passou a 

constar como paga no sistema da Ré. Entretanto, teria descoberto que a 

Reclamada reativou a cobrança indevida, com ameaças de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, bem como teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos pelo mesmo débito no valor de R$ 559,17 (quinhentos e 

cinquenta e nove reais e dezessete centavos). Desse modo, em liminar 

requereu que a Reclamada abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica e retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao credito. 

No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e o pagamento 

da indenização por danos morais. Concedida a antecipação da tutela no ID 

nº 22460199, para determinar que a Reclamada abstenha de realizar a 

suspensão da energia elétrica, bem como suspenda as cobranças e não 

realize a inscrição do nome da Reclamante. Realizada a audiência de 

conciliação, a parte Reclamada, apesar de intimada, não compareceu. A 

Reclamada apresentou defesa intempestiva, na qual alega que o valor 

cobrado trata-se de uma diferença de consumo apurada em decorrência 

de irregularidades externas, pois foi detectada “desvio de duas fases na 

baixa tensão”. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte Reclamante. Pois bem. O ato 

da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida é 

perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no 

aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de 

receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 

414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entrementes, 

para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária 

deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário 

acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora, além de seguir todo o 

procedimento determinado pela ANEEL. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo em seu 

artigo 137. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o 

efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito 

o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. A 

par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor de R$ 

559,17 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), 

mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o não faturamento. Assim, 

no presente caso, além do termo de inspeção e ocorrência, a Reclamada 

não traz qualquer prova de que processo tramitou com o pleno 

conhecimento do consumidor, situação em que fragiliza 

consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária, pois está desacompanhada de documentos que 

comprovem a apuração do valor supostamente recuperado. Nesse 

contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000840-96.2015.8.11.0003 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A DIFERENÇA NO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA 

IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS 

PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – 

MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Ademais, cabe destacar 

que muito embora a empresa Reclamada alegue que o débito é decorrente 

da recuperação de consumo, observo que após a realização da vistoria e 

regularização do suposto desvio em 19/04/2018, a unidade consumidora 

permaneceu registrando consumo baixo, conforme consta no histórico 

apresentado pela Autora (ID n. 22411296). Por conseguinte, vislumbra-se 

descabida a cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, 

porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da energia, por si 

só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da 

unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a interrupção 

da prestação do serviço, se não houver prova de que a irregularidade no 

medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para impedir a correta 

aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais 

como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha 

na prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade 

objetiva (art. 14, do CDC). Pleiteia o requerente a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. Não há dúvida de que a 

conduta da requerida, provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, em razão da 

cobrança indevida, bem como por ter seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência da ausência de pagamento de fatura 

indevida. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 
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circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

para: a) Confirmar a liminar anteriormente deferida; b) Declarar inexistente 

o débito no valor de R$ 559,17 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

dezessete centavos), referente a recuperação de consumo apurado em 

04/2018; c) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (08/04/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015907-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSO DOMINGOS PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015907-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSO DOMINGOS PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 
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Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015756-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONORA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011175-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE ROBERTA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 
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cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013546-58.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOSE CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 
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nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 

1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012803-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELA CARDOSO DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 
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fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011611-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011611-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato”. Estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

documento pessoal. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento 

dos débitos em aberto (objeto desta ação), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012915-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012915-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CELSO ROBERTO 

GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: OI S.A Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante 
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como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015307-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015307-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015615-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FELIX ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015615-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDEMIR FELIX ROMERO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 
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sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015924-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONAI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015924-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELEONAI GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 
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que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato”. Estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

documento pessoal. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento 

dos débitos em aberto (objeto desta ação), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir da data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014608-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014608-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OSMAR SEBASTIAO PEREIRA 

LEITE 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. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

pelo Reclamante em face da Reclamada para transferência da titularidade 

da unidade consumidora. A parte Reclamante alega que realizou a 

transferência do imóvel situado na rua Sinop, quadra 31, lote 31, bairro 

Novo Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande – MT para a Sra. 

Valdezilma, em razão disso, ambos teriam ido até a Reclamada para 

realizar a troca da titularidade da UC n. 6/413548-9, todavia a Reclamada 

teria impedido a troca em razão de não ter sido apresentada a matricula do 

imóvel, bem como em razão do autor possuir demanda judicial em desfavor 

da Reclamada. Informa que procurou a requerida diversas vezes a fim de 

resolver o problema administrativamente, mas sempre sem resposta 

positiva, fato pelo qual interpôs a presente requerendo liminarmente a 

transferência de titularidade para o seu nome, e no mérito a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo se fez infrutífero. A reclamada apresentou defesa 

no prazo legal alegando inexistência de ilícito ensejador de reparação de 

danos de qualquer natureza, pois a parte autora não teria apresentado os 

documentos necessários para transferência de titularidade, bem como que 

não teria legitimidade para solicitar a transferência. Ainda, afirma que o 

Autor já teria solicitado o desligamento da UC, razão pela qual não há risco 

de débitos em seu nome. Com essas informações, impugna a existência 

das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas nos autos, observo que a parte Autora acostou o contrato de 

permuta entre imóveis (ID n. 24849603), o qual está devidamente assinado 

pelo Autor e pelo novo possuidor do imóvel, inclusive, com firma 

reconhecida. Assim, muito embora a parte Reclamada alegue que o Autor 

não tem o direito de pleitear a troca de titularidade do imóvel, razão não lhe 

assiste, tendo em vista estar comprovado que a titularidade da UC esta em 

nome do Autor, bem como que o contrato de permuta está devidamente 

assinado por ambas partes, com firma reconhecida. Além disso, a 

Reclamada não logrou êxito em comprovar qualquer impedimento para a 

realização da troca da titularidade, ante o contrato apresentado. Observo 

que Autor tentou resolver o problema administrativamente, conforme 

protocolos acostados na exordial, sendo certo que ao invés de realizar a 

transferência da titularidade, a Reclamada apenas realizou o desligamento 

do serviço. Assim, levando em conta que a Reclamada poderia ter 

solucionado a questão sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam: a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Assim, levando-se em consideração tais elementos, 

entendo ser certo fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de: 1. Determinar que a reclamada 

realize a transferência da titularidade da Unidade Consumidora vinculada 

ao imóvel em questão para o nome do novo possuidor do imóvel, conforme 

contrato de permuta, e; 2. Condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., contados da citação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 
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condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014538-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDENIR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Morais 

em desfavor da Concessionária Reclamada, na qual defende que fora 

vítima da má-prestação de serviço, notadamente pela interrupção 

imotivada de energia em sua unidade consumidora. Informa a requerente 

que a empresa requerida procedeu indevidamente, a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de sua 

titularidade no dia 19/03/2019. Aduz que o corte foi realizado 

indevidamente vez que as faturas estavam em dia. Assim, afirma a 

inexistência de faturas pendentes, fato que lhe causou inúmeros 

prejuízos, o que justifica a interposição da presente ação, pugnando pela 

condenação da Reclamada ao pagamento dos danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo se fez infrutífero. A parte reclamada 

apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, que não 

cometeu ato ilícito, já que a suspensão de energia teria ocorrido no dia 

19/03/2019, sendo que o autor foi notificado por meio da fatura de 

março/2019 que a suspensão poderia ocorrer a partir do dia 16/03/2019. 

Além disso, afirma que o pagamento ocorreu após a suspensão do 

fornecimento, bem como, que logo que constatado o pagamento em 

sistema, o fornecimento foi restabelecido. Impugna a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação. Foi apresentada impugnação à 

contestação. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que em seu artigo 373, I e II estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 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. Nestes termos, ao 

verificar o histórico de consumo da unidade consumidora da autora, 

juntado pela ré, é fácil observar que a fatura dos meses de fevereiro e 

março de 2019 tinham vencimentos em 18/02/2019 e 18/03/2019, porém, 

somente foram quitadas em 19/03/2019. Assim, não obstante a reclamante 

contestar as alegações da reclamada, não foi capaz de juntar aos autos 

qualquer documento que comprove que as faturas estavam sendo 

quitadas em dia. Desse modo, apesar da Reclamante alegar que teve seu 

fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 19/03/2019 de modo 

indevido, está comprovado nos autos que as faturas de fevereiro e março 

apenas foram adimplidas no dia da suspensão, mesmo estando ciente de 

que o corte poderia ocorrer a partir dia 16/03/2019. Ademais, segundo o 

histórico de contas da parte requerente, nota-se que é prática costumeira 

atrasar o pagamento de seus débitos, o que abre margem para que sejam 

tomadas as devidas providências, buscando a Ré também seus direitos, 

para que, inclusive, sejam desestimulados tais atrasos. Portanto, não há o 

que se falar em ilegalidade cometida pela ré quando efetuou a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica da reclamante, inexistindo, portanto, 

qualquer falha afim de causar constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações à autora, ainda mais pelo fato de que o 

serviço foi restabelecido logo após a contabilização do pagamento no 

sistema da ré, restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Nesse sentido indefiro o pedido de indenização por danos 

morais, restando improcedente os pedidos aduzidos na inicial. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada 

na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

__________________________________________________ Vistos etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013616-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILK GUIMARAES GREFFE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 
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ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque a própria concessionária Reclamada, afirma 

que a irregularidade encontrada no medidor já foi sanada. Alega a parte 

Reclamante em sua exordial que é titular da Unidade Consumidora nº 

6/612500-9. Afirma que recebeu 2 (duas) faturas de consumo de energia 

com data de vencimento no dia 30/09/2019, sendo uma no valor de R$ 

400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos) e a outra no valor de R$ 

680,67 (seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), o que 

totaliza R$ 1.081,17 (um mil cento e oitenta e um reais e dezessete 

centavos), das quais discorda veemente. Portanto, ajuizou à presente 

demanda objetivando a declaração da inexistência do débito, bem como o 

recebimento de indenização por danos morais. Concedida a antecipação 

da tutela no ID n. 24979371. Realizada a audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A parte Reclamada alega em sua peça de 

defesa que o valor cobrado trata-se de uma diferença de consumo 

apurada em decorrência de irregularidade no medidor de consumo da UC 

da Autora. A parte reclamante apresentou impugnação à contestação. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão parcial à parte Reclamante. Pois bem. O ato da 

parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente 

regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é 

procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de 

tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entrementes, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo em seu artigo 137. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho 

que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 

embasar as cobranças no total de R$ 1.081,17 (um mil cento e oitenta e 

um reais e dezessete centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento, bem como não há nos autos a 

comprovação, de que tenha sido realizado o Termo de Ocorrência e 

Inspeção, muito menos que a parte Reclamante estivesse presente no 

momento da constatação da irregularidade ou que tenha recusado a sua 

assinatura no TOI. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Ainda, a reclamada não traz qualquer prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, 

vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a acerto de 

faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da 

energia, por si só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em 

prejuízo da unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a 

interrupção da prestação do serviço, se não houver prova de que a 

irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para 

impedir a correta aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos 

danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, 

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do 

ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Deste 

modo, assiste razão a parte autora que pugna pela inexistência dos 

débitos cobrados a título de recuperação de consumo. Pleiteia a parte 

requerente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de 

meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços 

prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma Recursal Única e 

o Tribunal de Justiça também já se manifestaram a respeito: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, ainda que indevida, mas 

sem a inclusão de restrição de crédito ou a utilização de meios vexatórios, 

não gera dano moral in re ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ 

Ap 1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM 

DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO 

DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à 

origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, 

ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela 

relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado 

como inexistente. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do 

nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é 

capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (Ap 

27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) Portanto, 

diante do exposto e considerando ainda que não há nos autos prova de 
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qualquer fato que possa ser considerado vexatório ou ultrajante e não 

tendo ocorrido a negativação do nome da parte Reclamante ou a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, entendo que não se 

encontra caracterizado o dano moral. Ante ao que dos autos consta, forte 

no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos iniciais, para confirmar a tutela deferida no ID n. 

24979371 e declarar a inexigibilidade dos débitos ora impugnados, nos 

valores de R$ 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos) e R$ 

680,67 (seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), o que 

totaliza R$ 1.081,17 (um mil cento e oitenta e um reais e dezessete 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013628-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013628-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO PATRICK 

BELTRAMI ALVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de mesmo após a solicitação do 

cancelamento dos serviços até então contratados, a Reclamada 

permaneceu realizando a cobrança do serviço não utilizado. Afirma que 

em 06/12/2018 efetuou o pagamento do valor de R$ 69,90 (sessenta e 

nove reais e noventa centavos), bem como solicitou o cancelamento do 

serviço. Todavia, a empresa Reclamada permaneceu realizando 

cobranças, sendo que, na oportunidade, teria sido encaminhado o 

comprovante de pagamento para a Reclamada que reconheceu o 

pagamento feito, bem como afirmou que o Autor possuía crédito junto a 

empresa. Afirma que mesmo após tais fatos, a empresa Reclamada 

permaneceu realizando cobranças ao autor, razão pela qual requer que a 

Reclamada seja condenada a cessar as cobranças e ao pagamento dos 

danos morais. A tutela de urgência foi deferida no ID n. 24652963. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alega que a parte Autora não solicitou o cancelamento 

do serviço, bem como não teria comprovado a solicitação. Afirma que o 

Autor não efetuou o pagamento das faturas dos meses 09 e 10/2018, 

razão pela qual as cobranças são legitimas. Ainda, alega que o valor pago 

pelo Autor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) não 

foi repassado a operadora e por isso o débito está em aberto. A parte 

Reclamante apresentou impugnação à Contestação. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço 

da Reclamada, vez que, muito embora alegue que o Autor não tenha 

solicitado o cancelamento dos serviços, a Reclamada confessa que as 

cobranças são referentes as faturas dos meses de setembro e outubro 

de 2018 e que as mesmas não foram baixadas por não repasse do valor 

de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Além disso, 

conforme provado na exordial, e contrariando a tese defensiva, a 

Reclamada teria reconhecido no dia 12/02 o pagamento do valor 

mencionado (ID n. 24413494 – pág. 6), desse modo, resta totalmente 

indevido as cobranças realizadas pela mesma. Os danos morais também 

são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, 

experimentados pelo requerente/consumidor, vez que restou comprovado 

que a parte autora tentou por diversas vezes solucionar o impasse 

administrativamente, que perdura por meses, além do fato da Reclamada 

permanecer realizando as cobranças dos débitos após ter reconhecido o 

pagamento pelo Autor - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas 

em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos. Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, para: 1. 

Confirmar a tutela deferida no ID n. 24652963. 2. Determinar o 

cancelamento do contrato, bem como determinar que a Reclamada 

abstenha-se de realizar novas cobranças, e; 3. Condenar a pagar à 

reclamante o valor de R$ 2.000,00 (um mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012657-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAST FEST LOCACOES E BUFFET LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012657-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FAST FEST LOCACOES E 

BUFFET LTDA - ME REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do acordo celebrado entre as partes, consoante termo de audiência no ID 

n. 25868087, 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, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Ainda, diante do cumprimento da transação conforme comprovantes 

anexados no ID n. 27271909, julgo EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como a extinção da 

ação com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a 

teor do contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006706-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA DE PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006706-32.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WILSON SIQUEIRA DE PINHO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - EPP, AVIANCA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade 

Passiva: alega a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda, pois não teria poder de gerência sobre a remarcação de voos 

operados pela corré, porém a reclamada figura na cadeia de fornecedores 

do serviço contratado, logo, estamos diante da responsabilidade solidária 

entre os fornecedores, nos termos do artigo 18, CDC, motivo pelo qual 

indefiro a preliminar suscitada. Mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presente demanda em desfavor das Reclamadas objetivando o 

recebimento de indenização por danos morais decorrentes de 

cancelamento de voo injustificado por parte da Cia. Reclamada. Melhor 

dizendo, alega a parte Autora que efetuou a compra/reserva de bilhetes 

aéreos, cujos trechos referiam-se a Cuiabá/Fortaleza e Fortaleza/Cuiabá, 

sendo a ida no dia 07/04/2019 e a volta para o dia 02/05/2019. Afirma que 

o voo da volta foi cancelado injustificadamente, tendo sido realocado para 

outro voo, operado por outra Cia. Aérea, apenas no dia seguinte às 6h45. 

Deste modo, teria aguardado por quase 7horas para embarque na 

conexão em São Paulo e chegado ao seu destino com quase 8horas de 

atraso. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, as Reclamadas (CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – 

EPP) sustentaram que o cancelamento do voo ocorreu sem qualquer 

interferência da agência de viagens, bem como, que caso a mesma 

tivesse sido comunicada, certamente o Autor seria informado. A Ré 

defendeu que não praticou nenhum ato ilícito em face do Reclamante, bem 

como, que não pode ser responsabilizada pela culpa exclusiva da 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais 

(pois, entende que a situação vivenciada pelo Reclamante não passou de 

um mero dissabor) a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, as Reclamadas postulam para que a ação seja julgada 

improcedente. A parte Autora requereu a desistência da ação em face da 
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Reclamada AVIANCA, razão pela qual homologo o pedido de desistência 

da ação em face da mesma, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Pois bem, passo a analise dos fatos com relação 

as demais Reclamadas. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. O referido 

direito basilar libera a figura do consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal incumbência 

à pessoa do fornecedor que, por sua vez, por possuir maiores condições 

técnicas, deverá comprovar a existência de fatos passíveis de impedir o 

reconhecimento da versão registrada na exordial. Após analisar as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que as Reclamadas não se 

desincumbiram do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do 

CPC/2015. Não obstante as Reclamadas tenham sustentado que não 

poderiam ser responsabilizadas pelo cancelamento do voo do Reclamante, 

haja vista que tal serviço seria uma atribuição exclusiva da Companhia 

Aérea, entendo que tal justificativa não detém credibilidade. Ainda, de 

suma importância ressaltar que, a partir do momento em que restou 

veiculado na mídia a Recuperação Judicial da empresa Avianca, bem 

como, independentemente de qualquer eventual comunicado expedido pela 

ANAC, entendo que as Reclamadas deveriam ter se precavido em advertir 

seus consumidores (principalmente aqueles cujos contratos já se 

encontravam formalizados) acerca dos riscos inerentes à situação em 

que a referida Companhia se encontrava (até mesmo para possibilitar 

eventual alteração contratual da Companhia que seria responsável pelo 

transporte aéreo integrante do pacote turístico), não só em respeito ao 

direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC), como 

também, a fim de se resguardar de eventual infortúnio. A meu ver, ao 

contratar um pacote turístico perante uma agência de viagens 

credenciada, o consumidor deposita integralmente na referida empresa a 

confiança de que todos os serviços (hospedagens, passagens aéreas, 

passeios, etc.) integrantes do pacote ofertado serão prestados com 

excelência. Logo, considerando que a passagem aérea integrava o pacote 

de serviços ofertado/comercializado pela Agência de Turismo, entendo 

que as Reclamadas detém responsabilidade solidária (artigo 7º, parágrafo 

único, do CDC) pelos infortúnios provenientes da frustração da viagem 

anteriormente programada pelo Demandante. Não tenho dúvidas de que o 

cancelamento do voo (integrante do pacote turístico) provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, pois, a viagem havia sido programada com meses de 

antecedência e ainda, todos os pagamentos devidos à Agência estavam 

sendo devidamente realizados. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. Ressalto que 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 a Reclamante. Deste modo, o 

prejuízo imaterial auferido pelo Reclamante está intimamente concatenado 

ao ato ilícito do qual fora vítima (cancelamento de voo integrante de pacote 

turístico), o qual, registra-se nesta demanda revela-se irrefutável. Assim, 

da análise detida dos autos, verifiquei a ocorrência de ato ilícito 

indenizável, restando, portanto, fixar o quantum devido. Para a 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$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação em face da 

Reclamada AVIANCA, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em consequência, opino pela EXTINÇÃO do 

processo sem resolução de mérito em face da mesma, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, e Enunciado 90, do FONAJE. Ainda, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I 

do CPC, para CONDENAR as Reclamadas (CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A, PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP), solidariamente, 

a pagar a Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de 

danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir desta data. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010237-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCILENE DO CARMO 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 
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convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. A 

parte Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “termo de adesão cartão”, comprovante de compras e faturas (ID 

nº 25751418), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, a 

parte Reclamada acostou aos autos os comprovantes de compras 

devidamente assinado pela Reclamante, demonstrando a existência das 

compras efetuadas por meio do cartão de crédito, sendo certo que a 

reclamante não logrou êxito em comprovar a quitação das faturas e, em 

especial, a que deu origem a restrição. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012310-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS MARTINS DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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 materiais e morais, 

proposta por Jonas Martins da Silva Filho em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A, diante de suposta interrupção do serviço de 

fornecimento de gás. I. DAS PRELIMINARES. I.I. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS No que tange à preliminar de incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase de preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO. II. DA 

NÃO OCORRÊNCIA DECADÊNCIA. Alega a empresa demandada a 

ocorrência da decadência do direito invocado na presente demanda tendo 

em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do CDC, “O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, conforme 

consta do art.26, §2º, do mesmo diploma legal, “Obstam a decadência, a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”. 

Consoante se infere do teste de estanqueidade, assinado em 25 de 

novembro de 2016, bem como da cadeia de e-mails postulando 

providências junto às responsáveis, fica claro ter havido reclamação na 

seara administrativa, o que, consoante mencionado acima, obsta a 

decadência, de modo que não há se falar da incidência dos efeitos da 

decadência ao caso em tela. Prossigo na análise do mérito. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente que, no período compreendido entre 

11/08/2016 e 09/09/2016, permaneceu sem o fornecimento de gás em sua 

residência, diante de falha ocorrida no sistema de distribuição do 

Condomínio. Ainda, que não lhe era permitida a utilização de botijão de gás, 

por força do artigo 40, inciso XXX, do regimento interno do condomínio, o 

que fez com que o autor ficasse impossibilitado de fazer refeições em sua 

residência. No mérito, a reclamada negou haver ocorrido falha na 

prestação dos serviços, uma vez que entregou a unidade em perfeitas 

condições. Pois bem. Vê-se que o Condomínio tomou as providências 

cabíveis para a solução do problema ocorrido, acionando a construtora 

reclamada, bem como a empresa fornecedora de gás, Super Gasbrás. 

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito cometido pelo 

condomínio, de modo que não seria possível atribuir-lhe responsabilidade 

pelos danos ocasionados à parte autora. Por outro lado, a 

responsabilidade da reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, 
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como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos?. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás 

ao imóvel do requerente, durante o período de 11/08/2016 a 09/09/2016. 

Ademais, em cumprimento ao regimento interno do condomínio, a autora 

ficou impedido de utilizar botijões de gás. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que esta deu causa 

à interrupção do serviço de distribuição de gás à residência do autor, no 

período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO INTERROMPIDO POR 29 DIAS. 

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). A parte 

Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia e Condomínio 

Chapada dos Montes questionando a interrupção do fornecimento de gás 

para reparos no período de 11/08/2016 até 09/09/2016. Conforme se 

verifica nos andamentos nº. 13, 15, a administração do Condomínio 

Chapada dos Montes, em 11/08/2016, tomou conhecimento do vazamento 

de gás e princípio de incêndio na caixa de distribuição, e por uma questão 

de segurança dos condôminos, suspendeu imediatamente o fornecimento 

até que o vazamento fosse identificado e reparado. Foi constatado que a 

tubulação estava energizada e enquanto a eletricidade não fosse 

dissipada o fornecimento de gás não poderia ser normalizado. Como bem 

pontuado na sentença, o Condomínio tomou todas as providências 

necessárias para garantir a segurança dos condôminos, já que o risco de 

explosão era iminente. É fato incontroverso, e este é o objeto da presente 

ação, que o Reclamante teve o fornecimento de gás suspenso por 29 

dias, e que neste período teve que subsidiar suas refeições em 

restaurantes e lanchonetes. A falha na prestação de serviços é 

inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se 

dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser 

sanado da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, escorreita a 

sentença que reconheceu a falha da MRV e impôs a condenação 

respectiva. Recurso Inominado nº 0060975-46.2016.811.0001. Data do 

julgamento: 24/03/2017 No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço pela segunda reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, levando-se em consideração, ainda, o 

tempo decorrido entre o fato e o ingresso em juízo buscando reparação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada, MRV Engenharia e 

Participações S/A, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, mostra-se improcedente, uma vez que 

as despesas alegadas pela parte autora não restaram demonstradas nos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013623-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLITON DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade Passiva: alega a 

reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não 

teria poder de gerência sobre a remarcação de voos operados pela corré, 

porém a reclamada figura na cadeia de fornecedores do serviço 

contratado, logo, estamos diante da responsabilidade solidária entre os 

fornecedores, nos termos do artigo 18, CDC, motivo pelo qual indefiro a 

preliminar suscitada. Pleiteia a parte Reclamante a condenação da 

empresa Reclamada em danos materiais e morais, ao argumento de 

defeituosa prestação de serviço. Narra a Autora que contratou pacote 

turístico com transporte aéreo junto a Reclamada, todavia, três dias antes 

da data prevista para embarque teria procurado a Reclamada, em razão 

das noticias de cancelamento dos voos da Avianca, momento em que teria 

sido informado do cancelamento do voo. Alega que das alternativas 

oferecidas pela Reclamada aceitou o cancelamento do pacote com 

restituição integral do valor pago. Afirma que teria fornecido seus dados 

bancários do Banco Sicoob para crédito do valor pago, no entanto, a 

Reclamada, sem consultar o Autor, teria creditado o valor em conta 

diversa, junto a Caixa Econômica Federal, o que lhe causou diversos 

transtornos em razão de haver débitos na referida conta. Além de que, 

está recebendo diversas cobranças do Banco Santander em razão dos 

boletos que ainda não haviam sido pagos no momento do cancelamento do 

pacote. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, ao 

argumento de que o cancelamento do voo ocorreu sem qualquer 

interferência da agência de viagens, bem como, que caso a mesma 

tivesse sido comunicada, certamente o Autor seria informado. A Ré 

defendeu que não praticou nenhum ato ilícito em face do Reclamante, bem 

como, que não pode ser responsabilizada pela culpa exclusiva da 

Companhia Aérea, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais 

(pois, entende que a situação vivenciada pelo Reclamante não passou de 

um mero dissabor) a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, as Reclamadas postulam para que a ação seja julgada 

improcedente. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado ausência de falha na 

prestação de serviço, na oportunidade de apresentação da Contestação, 

não apresentou qualquer documento apto a provar que tenha sido o 

próprio Reclamante quem autorizou o crédito oriundo do cancelamento do 

pacote fosse creditado na conta junto a Caixa Econômica Federal. Isso 

porque, o documento acostado pelo Autor no ID n. 24410923 comprova 

que o mesmo indicou a conta junto ao Banco Sicoob, bem como o 

documento acostado no ID n. 24410924 demonstra que o valor foi 

creditado em conta diversa da indicada. Desse modo, é irrefutável o ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, pois certo que, muito embora tenha 

creditado o valor em favor do Autor, impediu o mesmo de utilizar o valor da 

maneira que melhor entendesse, uma vez que o valor foi creditado em 

conta diversa da indicada e com saldo negativo. Assim, comprovada a 

conduta negligente da ré, não há como lhe negar a restituição do dano 

moral experimentado, cabendo à parte que teve seu direito indevidamente 

violado, tendo como respaldo maior o art. 5º, X da CF e o art. 927 do 

Código Civil. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação 

da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Quanto ao dano material pleiteado pelo Autor, entendo que o mesmo é 

indevido, pois o valor foi creditado em sua conta corrente, muito embora 

em conta diversa da indicada. Ademais, deferir tal pleito implicaria em 

enriquecimento ilícito da parte Autora. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para: 1. Determinar que a 

Reclamada providencie a baixa dos boletos vinculados ao contrato de 

pacote turístico outrora canelado, e; 2. Condenar a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano 

moral, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar 

a partir desta data. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014314-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCINEIDE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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 materiais e morais, 

proposta por Francineide Barbosa da Silva em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A, diante de suposta interrupção do serviço de 

fornecimento de gás. I. DAS PRELIMINARES. I.I. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS No que tange à preliminar de incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase de preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO. II. DA 
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NÃO OCORRÊNCIA DECADÊNCIA. Alega a empresa demandada a 

ocorrência da decadência do direito invocado na presente demanda tendo 

em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do CDC, “O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, conforme 

consta do art.26, §2º, do mesmo diploma legal, “Obstam a decadência, a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”. 

Consoante se infere do teste de estanqueidade, assinado em 25 de 

novembro de 2016, bem como da cadeia de e-mails postulando 

providências junto às responsáveis, fica claro ter havido reclamação na 

seara administrativa, o que, consoante mencionado acima, obsta a 

decadência, de modo que não há se falar da incidência dos efeitos da 

decadência ao caso em tela. Prossigo na análise do mérito. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente que, no período compreendido entre 

11/08/2016 e 09/09/2016, permaneceu sem o fornecimento de gás em sua 

residência, diante de falha ocorrida no sistema de distribuição do 

Condomínio. Ainda, que não lhe era permitida a utilização de botijão de gás, 

por força do artigo 40, inciso XXX, do regimento interno do condomínio, o 

que fez com que o autor ficasse impossibilitado de fazer refeições em sua 

residência. No mérito, a reclamada negou haver ocorrido falha na 

prestação dos serviços, uma vez que entregou a unidade em perfeitas 

condições. Pois bem. Vê-se que o Condomínio tomou as providências 

cabíveis para a solução do problema ocorrido, acionando a construtora 

reclamada, bem como a empresa fornecedora de gás, Super Gasbrás. 

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito cometido pelo 

condomínio, de modo que não seria possível atribuir-lhe responsabilidade 

pelos danos ocasionados à parte autora. Por outro lado, a 

responsabilidade da reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, 

como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos?. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás 

ao imóvel do requerente, durante o período de 11/08/2016 a 09/09/2016. 

Ademais, em cumprimento ao regimento interno do condomínio, a autora 

ficou impedido de utilizar botijões de gás. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que esta deu causa 

à interrupção do serviço de distribuição de gás à residência do autor, no 

período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO INTERROMPIDO POR 29 DIAS. 

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). A parte 

Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia e Condomínio 

Chapada dos Montes questionando a interrupção do fornecimento de gás 

para reparos no período de 11/08/2016 até 09/09/2016. Conforme se 

verifica nos andamentos nº. 13, 15, a administração do Condomínio 

Chapada dos Montes, em 11/08/2016, tomou conhecimento do vazamento 

de gás e princípio de incêndio na caixa de distribuição, e por uma questão 

de segurança dos condôminos, suspendeu imediatamente o fornecimento 

até que o vazamento fosse identificado e reparado. Foi constatado que a 

tubulação estava energizada e enquanto a eletricidade não fosse 

dissipada o fornecimento de gás não poderia ser normalizado. Como bem 

pontuado na sentença, o Condomínio tomou todas as providências 

necessárias para garantir a segurança dos condôminos, já que o risco de 

explosão era iminente. É fato incontroverso, e este é o objeto da presente 

ação, que o Reclamante teve o fornecimento de gás suspenso por 29 

dias, e que neste período teve que subsidiar suas refeições em 

restaurantes e lanchonetes. A falha na prestação de serviços é 

inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se 

dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser 

sanado da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, escorreita a 

sentença que reconheceu a falha da MRV e impôs a condenação 

respectiva. Recurso Inominado nº 0060975-46.2016.811.0001. Data do 

julgamento: 24/03/2017 No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço pela segunda reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, levando-se em consideração, ainda, o 

tempo decorrido entre o fato e o ingresso em juízo buscando reparação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada, MRV Engenharia e 

Participações S/A, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, mostra-se improcedente, uma vez que 

as despesas alegadas pela parte autora não restaram demonstradas nos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 
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encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014690-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ANTUNES LOPES TRANCOZO OAB - PR21386 (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014690-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNO CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, PHILCO 

ELETRONICOS SA Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do acordo celebrado 

entre a Autora e a Reclamada PHILCO ELETRONICOS SA, consoante termo 

de audiência no ID n. 25904132, 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 Autora e a Reclamada PHILCO ELETRONICOS SA, a teor 

do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ainda, 

conforme clausula 7 da minuta de acordo, homologo por sentença, a 

desistência da ação em face da Reclamada COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO, nos termos do art. nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por fim, diante do cumprimento da 

transação conforme comprovante anexado no ID n. 27212509, julgo 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará conforme requerido no ID n. 

27383764, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência 

de instrumento procuratório com poderes para receber, dar quitação e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como a extinção da 

ação com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a 

teor do contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), expeça-se alvará conforme 

requerido no ID n. 27383764, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o 

caso a existência de instrumento procuratório com poderes para receber, 

dar quitação. III. Após cumprida as formalidades acima, proceda-se ao 

arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011541-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EDUARDA NUNES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011541-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA EDUARDA NUNES 

COELHO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, diante do acordo celebrado entre as partes, consoante minuta 

anexada no ID n. 25750502, 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, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Ainda, diante do cumprimento da transação conforme 

comprovante anexado no ID n. 26090732, julgo EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como a extinção da 

ação com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a 

teor do contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014369-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ADILSON GUIMARAES SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014369-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILSON GUIMARAES 

SOARES JUNIOR REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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 materiais e morais, 

proposta por Adilson Guimarães Soares Junior em face de MRV 

Engenharia e Participações S/A, diante de suposta interrupção do serviço 

de fornecimento de gás. I. DAS PRELIMINARES. I.I. DA INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS No que tange à preliminar de incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase de preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO. II. DA 

NÃO OCORRÊNCIA DECADÊNCIA. Alega a empresa demandada a 

ocorrência da decadência do direito invocado na presente demanda tendo 

em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do CDC, “O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, conforme 

consta do art.26, §2º, do mesmo diploma legal, “Obstam a decadência, a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”. 

Consoante se infere do teste de estanqueidade, assinado em 25 de 

novembro de 2016, bem como da cadeia de e-mails postulando 

providências junto às responsáveis, fica claro ter havido reclamação na 

seara administrativa, o que, consoante mencionado acima, obsta a 

decadência, de modo que não há se falar da incidência dos efeitos da 

decadência ao caso em tela. Prossigo na análise do mérito. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente que, no período compreendido entre 

11/08/2016 e 09/09/2016, permaneceu sem o fornecimento de gás em sua 

residência, diante de falha ocorrida no sistema de distribuição do 

Condomínio. Ainda, que não lhe era permitida a utilização de botijão de gás, 

por força do artigo 40, inciso XXX, do regimento interno do condomínio, o 

que fez com que o autor ficasse impossibilitado de fazer refeições em sua 

residência. No mérito, a reclamada negou haver ocorrido falha na 

prestação dos serviços, uma vez que entregou a unidade em perfeitas 

condições. Pois bem. Vê-se que o Condomínio tomou as providências 

cabíveis para a solução do problema ocorrido, acionando a construtora 

reclamada, bem como a empresa fornecedora de gás, Super Gasbrás. 

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito cometido pelo 

condomínio, de modo que não seria possível atribuir-lhe responsabilidade 

pelos danos ocasionados à parte autora. Por outro lado, a 

responsabilidade da reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, 

como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos?. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás 

ao imóvel do requerente, durante o período de 11/08/2016 a 09/09/2016. 

Ademais, em cumprimento ao regimento interno do condomínio, a autora 

ficou impedido de utilizar botijões de gás. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que esta deu causa 

à interrupção do serviço de distribuição de gás à residência do autor, no 

período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO INTERROMPIDO POR 29 DIAS. 

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). A parte 

Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia e Condomínio 

Chapada dos Montes questionando a interrupção do fornecimento de gás 

para reparos no período de 11/08/2016 até 09/09/2016. Conforme se 

verifica nos andamentos nº. 13, 15, a administração do Condomínio 

Chapada dos Montes, em 11/08/2016, tomou conhecimento do vazamento 

de gás e princípio de incêndio na caixa de distribuição, e por uma questão 

de segurança dos condôminos, suspendeu imediatamente o fornecimento 

até que o vazamento fosse identificado e reparado. Foi constatado que a 

tubulação estava energizada e enquanto a eletricidade não fosse 

dissipada o fornecimento de gás não poderia ser normalizado. Como bem 

pontuado na sentença, o Condomínio tomou todas as providências 

necessárias para garantir a segurança dos condôminos, já que o risco de 

explosão era iminente. É fato incontroverso, e este é o objeto da presente 

ação, que o Reclamante teve o fornecimento de gás suspenso por 29 

dias, e que neste período teve que subsidiar suas refeições em 

restaurantes e lanchonetes. A falha na prestação de serviços é 

inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se 

dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser 

sanado da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, escorreita a 

sentença que reconheceu a falha da MRV e impôs a condenação 

respectiva. Recurso Inominado nº 0060975-46.2016.811.0001. Data do 

julgamento: 24/03/2017 No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço pela segunda reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 
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incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, levando-se em consideração, ainda, o 

tempo decorrido entre o fato e o ingresso em juízo buscando reparação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada, MRV Engenharia e 

Participações S/A, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, mostra-se improcedente, uma vez que 

as despesas alegadas pela parte autora não restaram demonstradas nos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011012-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALINE GAJARDONI ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011012-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KAREN ALINE GAJARDONI 

ARAUJO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA 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 materiais e morais, 

proposta por Karen Aline Gajardoni Araujo em face de MRV Engenharia e 

Participações S/A, diante de suposta interrupção do serviço de 

fornecimento de gás. I. DAS PRELIMINARES. I.I. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS No que tange à preliminar de incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase de preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO. II. DA 

NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. Alega a empresa demandada a 

ocorrência da decadência do direito invocado na presente demanda tendo 

em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do CDC, “O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, conforme 

consta do art.26, §2º, do mesmo diploma legal, “Obstam a decadência, a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 

correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”. 

Consoante se infere do teste de estanqueidade, assinado em 25 de 

novembro de 2016, bem como da cadeia de e-mails postulando 

providências junto às responsáveis, fica claro ter havido reclamação na 

seara administrativa, o que, consoante mencionado acima, obsta a 

decadência, de modo que não há se falar da incidência dos efeitos da 

decadência ao caso em tela. Prossigo na análise do mérito. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente que, no período compreendido entre 

11/08/2016 e 09/09/2016, permaneceu sem o fornecimento de gás em sua 

residência, diante de falha ocorrida no sistema de distribuição do 

Condomínio. Ainda, que não lhe era permitida a utilização de botijão de gás, 

por força do artigo 40, inciso XXX, do regimento interno do condomínio, o 

que fez com que o autor ficasse impossibilitado de fazer refeições em sua 

residência. No mérito, a reclamada negou haver ocorrido falha na 

prestação dos serviços, uma vez que entregou a unidade em perfeitas 

condições. Pois bem. Vê-se que o Condomínio tomou as providências 

cabíveis para a solução do problema ocorrido, acionando a construtora 

reclamada, bem como a empresa fornecedora de gás, Super Gasbrás. 

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito cometido pelo 

condomínio, de modo que não seria possível atribuir-lhe responsabilidade 

pelos danos ocasionados à parte autora. Por outro lado, a 

responsabilidade da reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, 

como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos?. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento de gás 

ao imóvel do requerente, durante o período de 11/08/2016 a 09/09/2016. 

Ademais, em cumprimento ao regimento interno do condomínio, a autora 

ficou impedido de utilizar botijões de gás. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que esta deu causa 

à interrupção do serviço de distribuição de gás à residência do autor, no 

período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE GÁS. SERVIÇO INTERROMPIDO POR 29 DIAS. 

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). A parte 

Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia e Condomínio 

Chapada dos Montes questionando a interrupção do fornecimento de gás 

para reparos no período de 11/08/2016 até 09/09/2016. Conforme se 

verifica nos andamentos nº. 13, 15, a administração do Condomínio 

Chapada dos Montes, em 11/08/2016, tomou conhecimento do vazamento 

de gás e princípio de incêndio na caixa de distribuição, e por uma questão 
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de segurança dos condôminos, suspendeu imediatamente o fornecimento 

até que o vazamento fosse identificado e reparado. Foi constatado que a 

tubulação estava energizada e enquanto a eletricidade não fosse 

dissipada o fornecimento de gás não poderia ser normalizado. Como bem 

pontuado na sentença, o Condomínio tomou todas as providências 

necessárias para garantir a segurança dos condôminos, já que o risco de 

explosão era iminente. É fato incontroverso, e este é o objeto da presente 

ação, que o Reclamante teve o fornecimento de gás suspenso por 29 

dias, e que neste período teve que subsidiar suas refeições em 

restaurantes e lanchonetes. A falha na prestação de serviços é 

inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se 

dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser 

sanado da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, escorreita a 

sentença que reconheceu a falha da MRV e impôs a condenação 

respectiva. Recurso Inominado nº 0060975-46.2016.811.0001. Data do 

julgamento: 24/03/2017 No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço pela segunda reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, levando-se em consideração, ainda, o 

tempo decorrido entre o fato e o ingresso em juízo buscando reparação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada, MRV Engenharia e 

Participações S/A, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, mostra-se improcedente, uma vez que 

as despesas alegadas pela parte autora não restaram demonstradas nos 

autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012433-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALICIA PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012433-69.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: KALICIA PEREIRA NUNES Visto. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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 (ID n. 26614648). No 

caso, o acordo foi firmado por Fernanda Souza de Lima, em razão dos 

poderes a ela conferidos pela procuração outorgada pela executada, 

conforme consta no ID n. 26614650. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no ID n. 26614648, 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. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 
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Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012441-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012441-46.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: GILSON APARECIDO DA SILVA 

Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. 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 (ID n. 26827064). Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado no ID n. 26827064, 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. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015325-48.2019.8.11.0002
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JOAO LARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015325-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO LARA DE SOUZA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais em 

desfavor da Cia. Reclamada, em razão de atraso no voo de modo 

injustificado. Melhor dizendo, alega a parte Autora que efetuou a compra 

de bilhetes aéreos, sendo a ida marcada para o dia 13/11/2019 e a volta 

no dia 19/11/2019, com destino a Fortaleza. Alega que já no voo de ida 

seus transtornos iniciaram, haja vista que houve atraso no embarque de 

Cuiabá para Brasília que ocasionou na perda da conexão para Fortaleza. 

Narra o Reclamante, que devido a perda da conexão, que estava prevista 

para embarque às 23h50m do dia 13/11/2018, apenas conseguiu 

embarcar novamente às 21h14m do dia 15/11/2018. Desse modo, teria 

chegado apenas no inicio do dia 16/11/2019 já tendo que retornar no dia 

19/11/2019, assim, o fato lhe causou diversos prejuízos, pois não pode 

desfrutar das férias conforme programada. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A empresa Reclamada apresentou tempestiva 

Contestação, reconhecendo o fato narrado na inicial, mas atribuindo o 

evento à ocorrência de problemas técnicos na aeronave, que teria gerado 

um atraso, sendo que, devido a perda da conexão, a parte autora teria 

sido realocada no voo seguinte. Finaliza que mesmo diante do atraso do 

voo, disponibilizou à parte Autora toda assistência de informações, agindo 

conforme legislação específica (afirma que em nenhum momento a parte 

Autora ficou desamparada). Pugnou pelo julgamento que reconheça a 

inexistência de danos morais e do dever de indenizar (improcedência dos 

pedidos iniciais). Pois bem. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação dos serviços de transporte 

aéreo, a não realização do voo como determinado na data da compra, 

ausente motivo justificável e a impossibilidade da parte Autora chegar na 

cidade destino no horário previamente contratado, sendo que o atraso em 

questão se refere a, aproximadamente, 48 (quarenta e oito horas) horas. 

Ficou evidente que a Reclamada não ofertou outro voo no mesmo dia (é 

fato confessado) e, portanto, incontroverso. É certo que motivos 

relevantes podem acontecer, sendo capazes de comprometer a 

realização de voo conforme programado/contratado, com o intuito de 

preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo da impossibilidade da viagem na mesma 

categoria (que se caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, 

entendo serem inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos 

operacionais decorrentes de manutenção não programada estão sobre o 

controle e responsabilidade da empresa Reclamada, sendo certo que tal 

fato configurada falha na prestação de serviços. A responsabilidade da 

empresa Reclamada, fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 
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pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a 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$ 10.000,00 (dez mil reais). Por 

outro lado, quanto aos danos materiais pleiteados pela parte Autora, 

entendo que o mesmo é indevido, tendo em vista que a indenização pelo 

dano material depende de prova de sua existência. No caso dos autos, 

não restou comprovado que o autor tenha arcado indevidamente com 

despesas de hotel em Fortaleza nos dias 14 e 15 de novembro de 2018, 

desse modo, o seu pleito é improcedente. Pelo exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação apenas para condenar a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009860-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDMAR VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Carência da ação: A preliminar 

arguida pela empresa Reclamada se confunde com o mérito da presente 

demanda, razão pela qual postergo a sua analise. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Isso porque a própria Reclamada, confirma o defeito no aparelho 

celular. Ilegitimidade Passiva da Reclamada Via Varejo: A reclamada, na 

condição de comerciante integra a cadeia de fornecedores, inclusive foi a 

responsável pela venda do seguro atrelado ao celular que comercializou, 

motivo por que é legítima para responder à demanda onde a parte busca 

indenização securitária pelo furto do aparelho celular. Inépcia da inicial: 

Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem nenhum esforço se vislumbra a 

causa de pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Ainda, cumpre 

consignar que a inicial esta devidamente instruída com o contrato de 

seguro do aparelho celular. Pleiteia a parte Reclamante a condenação das 

Reclamadas ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, 

ao argumento de defeituosa prestação de serviço. Narra a Autora que no 

dia 19/09/2018 adquiriu junto a Reclamada VIA VAREJO S/A um aparelho 

celular, bem como a garantia estendida da Reclamada ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. Afirma que o produto veio a apresentar defeito, 

razão pela qual teria aberto o sinistro em junho de 2019, todavia até o 

presente momento as Reclamadas não teriam solucionado o vicio. A 

empresa Reclamada (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.), por seu 

turno contesta tempestivamente, confessando os fatos narrados na inicial, 

porém afirma a perda do objeto da ação, em razão da troca do aparelho 

ter sido autorizada, bem como o autor ter sido comunicado da autorização 

em 16/08/2019, além de utilizar o código da troca em 21/08/2019. Assim, 

no mérito, alega ausência de responsabilidade civil da empresa em relação 

à parte Autora, tendo em vista que a apólice de seguro foi devidamente 

cumprida. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. 

Realizada a audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. A 

Reclamada VIA VAREJO S/A apresentou defesa tempestiva, oportunidade 

em que alegou, em suma, a ausência de ato ilícito e consequentemente da 

responsabilidade civil pelos fatos alegados pelo Autor. Pois bem. 

Compulsando os autos, resta incontroverso que o aparelho apresentou 

defeito, bem como que houve a abertura do sinistro. Observo que restou 

prejudicado a analise/deferimento do pleito de indenização por danos 

materiais, em razão da autorização da cobertura da apólice adquirida, além 

do fato de que o Autor não impugnou a utilização do voucher em 

21/08/2019. Assim, reconheço a falta de interesse de agir da parte 

Reclamante decorrente da superveniente perda do objeto. Todavia, 

conquanto tenham as Reclamadas alegado ausência de falha na 

prestação de serviço, na oportunidade de apresentação da Contestação, 

não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de culpabilidade pelos 

transtornos ocasionados ao Reclamante, mais precisamente, pela demora 
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na solução do problema. Isso porque, está comprovado nos autos que o 

autor abriu o sinistro em 06/06/2019, bem como, na mesma data, a 

Reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A autorizou o envio do 

aparelho para a assistência técnica. De acordo com o documento 

acostado no ID n. 23835776 o voucher para troca do aparelho celular 

apenas foi autorizado no dia 15/08/2019, ou seja, após mais de 60 dias da 

abertura do sinistro. Desse modo, entendo que o prazo para analise do 

sinistro extrapolou o prazo razoável de 30 dias para sanar o vicio. Assim, 

é irrefutável o ato ilícito incorrido pelas Reclamadas, sendo certo que a 

não solução do vicio dentro de um prazo razoável configurado o dever de 

indenizar o Reclamante, que esteve privado de utilizar o seu bem, seja 

para fins de trabalho ou pessoal, por mais de 60 dias. Assim, comprovada 

a conduta negligente das rés, não há como lhe negar a restituição do dano 

moral experimentado, cabendo à parte que teve seu direito indevidamente 

violado, tendo como respaldo maior o art. 5º, X da CF e o art. 927 do 

Código Civil. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação 

da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Quanto ao dano material pleiteado, entendo que o mesmo restou 

prejudicado, em razão da autorização da cobertura da apólice adquirida, 

além do fato de que o Autor não impugnou a utilização do voucher em 

21/08/2019. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada apenas para condenar as Reclamadas a pagar a Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), solidariamente, a título de dano 

moral, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar 

a partir desta data. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013883-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro, de plano, o pedido de realização de audiência de instrução, bem 

como passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (evento 26388860), informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, bem como a 

impossibilidade de se condená-la a pagar indenização por danos morais 

em função da incidência dos efeitos da Súm. 385, STJ. Intimada a 

apresentar impugnação à contestação, a parte Autora nada manifestou. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente ficha cadastral e histórico de contas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

apesar da inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação, bem como o 

posicionamento em questão ter sido devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula 22. 

Entretanto, no presente caso, deve ser observado que a inclusão do nome 

da parte Autora nos cadastros restritivos em relação aos débitos 

estampados nesta demanda, não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada, pois a mesma já ostentava legítimas 

inscrições anteriores, o que, por seu turno, atrai a incidência da súmula nº 

385, do STJ. Vejamos: SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesses termos, não há que se falar em indenização por danos morais, 

pois não pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outras 

restrições, como os noticiados no extrato do SCPC/SERASA juntado pela 

própria parte autora no mov. 01. Assim, não há que se falar em abalo de 

crédito, e, por consequência, inexiste o dever de indenizar moralmente. 
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Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente 

para: A) declarar a inexistência dos débito mencionado na petição inicial, 

negativado em 06/12/2016; B) determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito (somente a negativação discutida nos presentes autos); C) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais; D) indeferir o pedido 

contraposto formulado em detrimento da parte autora; E) indeferir o pedido 

de condenação da parte autora por litigância de má-fé. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. 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 MM° Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013633-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013633-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO PATRICK 

BELTRAMI ALVES REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Narra a parte Autora em sua inicial, que seu 

advogado esteve na sede da empresa ré na tentativa de realizar a troca 

de um aparelho telefônico que estava defeituoso, ocorre que ficou mais de 

3 (três) horas na empresa para realizar a troca. Por esta razão, busca a 

condenação do réu em danos morais. A Reclamada aduziu em sua defesa 

que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse na reparação por 

danos morais. De proêmio, tenha-se claro que não se está frente à 

hipótese de dano in re ipsa (o dano está na própria coisa), de modo que o 

alegado dano, não decorrendo diretamente do fato, faz imprescindível a 

comprovação efetiva de situações e circunstâncias que possam 

caracterizar abalo de ordem moral, como a perda de demasiado tempo que 

impeça o consumidor de cumprir uma obrigação de antemão aprazada e 

difícil de remarcar, ou um grave incômodo em permanecer esperando por 

motivos de saúde que lhe cause importante sofrimento etc. Extrai-se dos 

autos que o advogado do Autor permaneceu na loja cerca de quase 3 

horas e foi atendido. No entanto, além da espera excessiva, a parte 

Reclamante não relata a ocorrência ofensas os direitos da personalidade 

por parte dos prepostos da Ré, nem mesmo informa algum eventual 

prejuízo decorrente da demora. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da Reclamada, o Autor não aponta tratamento 

desrespeitoso ou humilhante por parte da Reclamada, nem mesmo 

especifica qual situação vexatória passou, de forma que não há nos autos 

qualquer prova mínima de que a parte Autora tenha sofrido abalos morais 

ou que a situação vivenciada pela parte Reclamante foi capaz de causar 

grandes ofensas à sua personalidade. Não se está, contudo, dizendo, 

com isso, que a parte Autora não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Por tais considerações, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência da 

presente ação. 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 presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009974-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MAGALHAES ARRUDA PEROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009974-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANA MAGALHAES 

ARRUDA PEROZO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 
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do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (evento 25966931 ), informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado com a parte Requerente, entretanto não comprovou ter notificado 

previamente a autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Intimada a 

apresentar impugnação à contestação, a parte Autora assim o fez. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no 

valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 20 de março de 2019; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso. 4) indeferir o pedido 

contraposto, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé 

formulados pela parte requerida em face da parte autora. Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. 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 MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005700-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (RÉU)

CINTIA CRISTINA CAPATO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. BASSO EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009682-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (RÉU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (RÉU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005392-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

GONCALINA PAES DE PROENCA FIGUEIREDO (RÉU)

JOSE BALBINO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 
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INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001138-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014535-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR NATAN BISPO TAVERA CORDEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THANIA NASSARDEN DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 
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Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004344-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

ENIO ROBERTO QUIODELI (EXECUTADO)

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

1012152-16.2019.8.11.0002) (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011383-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTHON FONTONIA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005035-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004173-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOSE VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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: 1009219-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Rossetto (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011072-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA DA SILVA MORAES COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000408-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004606-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 
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providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015088-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004881-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DO PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000611-54.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: JEAN DO PRADO 

FERREIRA Vistos. 1. 1. Considerando que nesta data recebi os Embargos 

à Execução, sem o efeito suspensivo, intime-se o exequente, para que no 

prazo de 5 dias, pugne pelo que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023567-73.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304921 Nr: 544-48.2013.811.0002

 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: LENILSON FERNANDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 144,41 = totalizando R$ 557,81, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 70% PARA PARTE RÉ, CUSTAS R$ 289,39 E TAXAS R$ 101,09 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391078 Nr: 5968-03.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA BENEDITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. ______ Laís de 

Oliveira Souza - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451347 Nr: 12475-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS ALENCAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 
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OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. ______ Laís de 

Oliveira Souza - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431535 Nr: 1861-76.2016.811.0002

 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 DAYCOVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438734 Nr: 6112-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DA SILVA ISIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:20379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269313 Nr: 8997-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NELSE CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 145,20 = totalizando R$ 558,60, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 20% PARA PARTE RE, CUSTAS R$ 82,68 E TAXAS R$ 29,04 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303693 Nr: 24652-78.2012.811.0002

 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: EUDIZIO DOMINGOS DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 144,41 = totalizando R$ 557,81, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM, CUSTAS R$ 206,70 E TAXAS R$ 72,21 A 

PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297871 Nr: 18347-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBOÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AMARAL JUNIOR - 

OAB:13.371-A/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA LENZA LANA - 

OAB:OAB/MT 10991

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerida para que no prazo de 10 (dez)dias 

comprove o pagamento da entrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447029 Nr: 10437-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMENTAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, MARIA RITA DUDEQUE BAGGIO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305478 Nr: 1146-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200677 Nr: 11271-76.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETE ODETE SPERANDIO, ANILFA 

CHITOLINA SPERANDIO, RICARDO JOSÉ SPERANDIO, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO SPERANDIO, JULIANA SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE - 

OAB:160.487/SP, VALDEMIR BAR SALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333285 Nr: 1913-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEBASTIÃO DE AQUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331053 Nr: 27343-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOS SANTOS SILVA, LUZIANE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - OAB:, 

SERGIO MITSUO TAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:, LEANDRO CESAR DE JORGE - OAB:SP 200.651

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302319 Nr: 23146-67.2012.811.0002

 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: BS(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 4321-51.2007.811.0002

 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: AUTO POSTO SANTA ISABEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 13.842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333729 Nr: 2290-14.2014.811.0002

 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: BENEDITO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:107399/MG

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que 

em 05 (cinco) dias, indiquem eventuais provas que ainda pretendam 

produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525108 Nr: 1443-70.2018.811.0002

 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: DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB-MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: louise rainer pereira 

gionedis - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o requerido que em 

15(quinze) dias requeira o que for necessário. Ademais, cumpre salientar 

que na data de hoje cadastrei o patrono do requerido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433459 Nr: 3084-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE MATO GROSO - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI SILVA EPP, LENI 

ANTONIOLLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Cumprindo o item 2 da decisão de fls. 85, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar os advogados das partes, para que em 05 (cinco) 

dias, indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413742 Nr: 31550-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA ME, 

HORACIO SADAO SUMIOSHI, ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, 

RODRIGO KENJI SUMIOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, denise alves da cunha - 

OAB:10.110, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 10.110

 Cumprindo o item 2 da decisão de fls. 122, impulsiono estes com autos 

com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que em 05 

(cinco) dias, indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 709 de 721



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300029 Nr: 20665-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que 

em 05 (cinco) dias, indiquem eventuais provas que ainda pretendam 

produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397833 Nr: 10161-61.2015.811.0002

 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 MARGARIDA DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO S/A, VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOSE THEODORO ALVES 

DE ARAÚJO - OAB:15.349/SP, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - 

OAB:MT 16.405

 Cumprindo o item 2 da decisão de fls. 107, impulsiono estes com autos 

com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que em 05 

(cinco) dias, indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019248-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA ROMPATE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019248-82.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: BENEDITO MOREIRA 

ROMPATE Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019280-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUILSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019280-87.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: EUILSON DE ALMEIDA Vistos. . 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019386-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO UNIVERSAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019386-49.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ATACADAO UNIVERSAL EIRELI Vistos. . 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019564-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELE DE JESUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019564-95.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANDRIELE DE JESUS DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019393-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALONSO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019393-41.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BENEDITO ALONSO DE MORAES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019401-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019401-18.2019.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NILSON MARQUES DA GUIA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019286-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019286-94.2019.8.11.0002; AUTOR(A): MARCOS ALBERTO DOS REIS 

RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional 

de contrato com pedido de tutela de urgência para depósito judicial das 

parcelas vencidas/vincendas, exclusão/abstenção do nome do autor dos 

cadastros de restrição ao crédito e a redução dos juros remuneratórios, 

proposta por MARCOS ALBERTO DOS REIS em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo, pactuou com o requerido um contrato para financiamento do bem. 

Todavia, alega que a instituição bancária vem lhe cobrando juros acima da 

média de mercado. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a repetição de indébito dos 

valores cobrados em excesso. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão 

da tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, 

quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a 

probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. 

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Quanto ao 

pedido tutela de urgência para redução dos juros remuneratórios, deixo de 

apreciá-lo haja vista que o mesmo se confunde com o mérito e, como tal, 

será analisado. 17. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste 

momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela de 

urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 

18. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de 

citação nos autos, advertindo-o de que se não houver contestação no 

prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 

344 do Código de Civil. 19. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 20. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 21. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 22. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 23. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC. 24. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019424-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA MARCAL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019424-61.2019.8.11.0002; AUTOR(A): THIAGO SOUZA MARCAL DE 

JESUS RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas 

vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do bem objeto 

do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de 

restrição ao crédito, proposta por THIAGO SOUZA MARÇAL DE JESUS em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANACIAMENTO S/A. 2. Aduz que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 712 de 721



para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido 

um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando ao 

consumidor despesas da própria operação bancária, tais como cobrança 

de tarifa administrativa, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a 

presente demanda com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas 

abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. É o 

relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é 

necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo 

vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 22. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 23. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019437-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ROSA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019437-60.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ROSANA ROSA DE FIGUEIREDO 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de 

depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da 

requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do 

nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, proposta por 

ROSANA ROSA DE FIGUEIREDO em desfavor de BV FINANCEIRA S/A. 2. 

Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, tais como 

cobrança de tarifa administrativa, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 
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antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 22. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 23. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019535-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019535-45.2019.8.11.0002; AUTOR(A): FRANCISCO VITOR DA SILVA 

FILHO RÉU: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das 

parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse do 

bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos 

cadastros de restrição ao crédito, proposta por FRANCISCO VITOR DA 

SILVA FILHO em desfavor de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A. 2. 

Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, tais como 

cobrança de tarifa administrativa, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 
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financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 22. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 23. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019548-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DANTAS ROMAO (REQUERIDO)

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019548-44.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMAO Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o 

juízo deprecante e arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019406-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019406-40.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME, HAMILTON OLIVEIRA 

SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze 

dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários 

advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 

701, §2º). 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019147-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019147-45.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, 

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

JORGE RIBEIRO, ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO Vistos. . 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019258-29.2019.8.11.0002

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:

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (EXECUTADO)

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019258-29.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, 

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

JORGE RIBEIRO, ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO Vistos. . 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019272-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019272-13.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN Vistos. . 1. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019328-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019328-46.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: TIAGO ALVES DA SILVA Vistos. . 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019562-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DO PRADO FERREIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019562-28.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: JEAN DO PRADO FERREIRA 

EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

S/A Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, posto que preenchem os 

requisitos iniciais (Art. 914 e ss do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins 

do artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019556-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA 55150926191 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019556-21.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: ROSANGELA GONCALVES 

DE SOUZA 55150926191 EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A Vistos. 1. Recebo os Embargos à 

Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do 

CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do 

CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000506-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000506-09.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: DIDIMO ANTUNES DA SILVA JUNIOR Vistos. . 1. 

Considerando o novo endereço informado pelo autor no id. 26970628, 

expeça-se o competente mandado para cumprimento da liminar, 

observando-se que a diligência já encontra-se devidamente recolhida pelo 

autor. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009569-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANIO SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009569-29.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ADVANIO SILVA DOS ANJOS Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

constante no ID. 24620981 e determino a retirada da averbação da 

restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do 

SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – 

RENAJUD, conforme extrato que ora se junta. 2. No mais, certifique-se o 

decurso de prazo do requerido para apresentação de contestação. 3. 

Após, concluso para sentença. 4. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011319-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI LEANDRO RUZIN (REQUERIDO)

KARINA FERNANDES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011319-95.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: GIOVANI LEANDRO RUZIN, KARINA FERNANDES BATISTA 

Vistos. . 1. Para cumprimento da presente missiva, ainda encontra-se 

pendente o item da 2 da decisão proferida no id. 26135855, estando a 

cártula incompleta sem a assinatura do juízo de origem. 2. Posto isso, 

concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que providencie o 

documento faltante, para recebimento da presente da presente deprecata 

neste juízo. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017940-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE SIMOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017940-11.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARCIO JOSE SIMOES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013184-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013184-56.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE CARLOS ALTRAO, ANTONIO ALTRAO Vistos. . 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014783-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDON MILHOMEM SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014783-30.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: BRENDON MILHOMEM SANTOS Vistos. . 1. Defiro o prazo de 

15 (quinze) dias solicitado pelo autor, para fins de comprovação da mora 

do devedor. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013944-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EMERSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013944-05.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: FRANCISCO EMERSON DA SILVA 

Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente 

missiva como mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo 

deprecante e arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011027-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO JORJE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

EDNALVA INACIA SILVA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011027-13.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDNALVA INACIA SILVA DE OLIVEIRA, 

CLAUDOMIRO JORJE DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Considerando que os documentos colacionados aos autos, 

quais sejam, extrato do Serasa e comprovante de inscrição na dívida 

ativa, não comprovaram a hipossuficiência declarada pelos embargantes, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 2. Ademais, denoto que os 

Embargantes não instruíram o feito com as cópias das peças processuais 

relevantes, nos termos do art. 914, § 1º do CPC, o contrato anexado aos 

autos encontra-se em formato reduzido, dificultando à sua análise. 3. 

Dessa forma, determino que sejam intimados os Embargantes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolham as custas processuais e despesas 

de ingresso, bem como apresentem os documentos necessários, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 

485, III, ambos do CPC). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DO PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000611-54.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: JEAN DO PRADO 

FERREIRA Vistos. 1. 1. Considerando que nesta data recebi os Embargos 

à Execução, sem o efeito suspensivo, intime-se o exequente, para que no 

prazo de 5 dias, pugne pelo que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002439-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002439-17.2019.8.11.0002; AUTOR(A): AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - 

ME RÉU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. 

Considerando que as afirmações prestadas pelo embargante em ID. 

23354280, bem como os documentos apresentados em ID. 23354942, não 

são suficientes para comprovar a hipossuficiência declarada, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado o embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do Código de Processo Civil). 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004879-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004879-20.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - ME, 

JAILSON PEREIRA LEITE Vistos. 1. Considerando que os Embargos à 

Execução interpostos ainda não foram recebidos, aguardando providência 

da parte, concedo ao exequente, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo 

que entender necessário para o prosseguimento do feito. 2. Após, 

conclusos para deliberações. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019536-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA (EMBARGANTE)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019536-30.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: FLORINDA PIRES DA SILVA 

COSTA EIRELI ME, FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, posto 

que preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do CPC). 2. Ouça o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, 

conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou 

instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019532-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS NASCIMENTO EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019532-90.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO 

EIRELI - ME, LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, posto que 

preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do CPC). 2. Ouça o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, 

conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou 

instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019525-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019525-98.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: RODRIGO SANTIAGO 

FRISON EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Recebo os 

Embargos à Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 

914 e ss do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - 

(art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC 

(julgamento antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019391-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO (EMBARGANTE)

BRUNO JAMES DE ALMEIDA SAMPAIO (EMBARGANTE)

JOSUE PINTO SAMPAIO (EMBARGANTE)

JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019391-71.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: JOSUE PINTO SAMPAIO - 

EPP, JOSUE PINTO SAMPAIO, BRUNO JAMES DE ALMEIDA SAMPAIO, 

JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por JOSUE 

PINTO SAMPAIO – EPP, JOSUE PINTO SAMPAIO, BRUNO JAMES DE 

ALMEIDA SAMPAIO e JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO, em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos. 2. Inicialmente, 

determino à Secretaria da Vara que certifique a tempestividade dos 

embargos opostos. 3. Requerem os Embargantes a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 4. Pois bem. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 5. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 6. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 7. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

8. No caso dos autos, verifico que um dos embargantes se trata de 

pessoa jurídica, devendo comprovar sua impossibilidade financeira para 

arcar com tal ônus. 10. Ademais, a jurisprudência tem firmado 

entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da 

gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas 
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processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se incluem 

demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado 

de real dificuldade econômico-financeira. 11. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 12. 

Quanto aos demais embargantes, não há qualquer documento que 

comprove a hipossuficiência declarada, eis que a simples declaração, por 

si só, não é prova suficiente. 13. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de 

justiça. 14. Não obstante, verifico que os embargantes se descuraram em 

atribuir o valor da causa, requisito essencial do pedido inicial, conforme 

prevê o art. 319, V do CPC. 15. Ademais, verifico que a pretensão da 

parte tem por objeto a existência, o cumprimento e/ou a modificação de ato 

jurídico, razão pela qual, o valor da causa deverá corresponder ao valor 

do ato ou de sua parte controvertida, de acordo com o disposto no art. 

292, II, do CPC. 16. Por derradeiro, verifico que os Embargantes não 

instruíram o feito com as cópias das peças processuais relevantes, nos 

termos do art. 914, § 1º do CPC. 17. Desta feita, determino a intimação dos 

embargantes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adequem a petição 

inicial aos moldes consignados, devendo indicar o valor da causa, bem 

como, junte aos autos as cópias das peças processuais relevantes, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 

18. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019563-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019563-13.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: ARTES FESTAS LTDA - ME 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Recebo os Embargos à 

Execução, posto que preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do 

CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do 

CPC). 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019544-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

KAISA FARIAS HERRERA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019544-07.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: IDEAL ATACADO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, KAISA FARIAS HERRERA EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Recebo os Embargos à Execução, posto que 

preenchem os requisitos iniciais (Art. 914 e ss do CPC). 2. Ouça o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, 

conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou 

instrução). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019895-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019895-77.2019.8.11.0002; EMBARGANTE: J.R.C. DA SILVA 

SUPERMERCADO - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. 

Recebo os Embargos à Execução, posto que preenchem os requisitos 

iniciais (Art. 914 e ss do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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